Sledovanost TV pořadu
680 000 diváků
100 000 stránek webu
zhlédnutých měsíčně

RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ
CHARAKTERISTIKA: je oblíbený publicistický pořad pro kutily a zahrádkáře. Každý díl přináší
televizním divákům zajímavé informace z oblasti bydlení, zahrádkářství a nové náměty pro vyplnění
volného času.
Mezi hlavní témata pořadu se řadí rozhovory se zajímavými lidmi a odborníky ve studiu a reportáže
v exteriéru, kde odborníci radí divákům - např. jak si poradit s problémy, které se mohou
vyskytnout při zahrádkaření či chalupaření. Pořad seznamuje diváky s novinkami z oblasti bytových
doplňků, stavebního materiálu či moderní zahradní techniky. Velmi oblíbená je pravidelná poradna
pro kutily a zahrádkáře.
Televizní stanice :
Termíny zveřejnění:
Délka pořadu:
Periodicita pořadu:
Sledovanost pořadu:
Cílová skupina:

PRIMA FAMILY
každou neděli od 11:55 do 13:00 hod.
50 minut
týdeník
680 tisíc diváků (SHR 25-30%)
30 let a více
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VÝHODY PRO KLIENTA









Televize je nejsledovanější médium na českém trhu
Oslovení konkrétní cílové skupiny lidí prostřednictvím pořadu
Spojení dané značky přímo s pořadem, který svým obsahem koresponduje se značkou
Upevnění povědomí o značce u široké divácké veřejnosti
Koupěschopnost cílové skupiny
Výhodná cena a exkluzivita
V DOBĚ KRIZE JE NEJVÍCE SLEDOVANÉ MÉDIUM PRÁVĚ TELEVIZE
DRUHÝM NEJSLEDOVANĚJŠÍM MEDIÁLNÍM KANÁLEM JE INTERNET

SLEDOVANOST POŘADU JE AUDITOVÁNA VELMI PEČLIVĚ KAŽDÝ TÝDEN!!!!!!
TV PRIMA MUSÍ VĚDĚT, ZDA SE POŘAD VYPLATÍ VYSÍLAT

680 000 osob – což je sledovanost 1 pořadu oficiálně podložená (můžeme úředně
doložit), Vás nenavštíví ani za celý týden na veletrhu, ani nejsou čtenáři za celý měsíc!
Návštěvníci doprovodného webu www.telereceptar.cz zhlédnou měsíčně 100 000
stran
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Struktura pořadu a jeho diváci :
Pořad má širokou věkovou a diváckou skupinu aktivních lidí ve středním a vyšším věku, kteří jsou
ekonomicky zajištěni a zajímají se o chalupaření, zahrádkaření, kutilství a chovatelství. Každý díl je sestaven
z celkem 8 reportáží a 3 rozhovorů ze studia. Nedílnou součástí pořadu je poradna na divácké dotazy.
Tématické bloky:
návody na modernizaci bytu, náměty pro údržbu domu či zahrady, pěstitelské informace, péče o zdraví,
nezapomíná se ani na recepty a sezónní reportáže.
Obsah pořadu:
Rady a tipy na vylepšení bytu, domu, zahrady, pěstování ovoce a zeleniny, zdraví, gastronomie (chutné
recepty), sezónní reportáže, soutěže o atraktivní ceny.
Obsahem pořadu jsou rozhovory se zajímavými lidmi a odborníky ve studiu a reportáže v exteriéru, kde
odborníci rádí divákům, jak si poradit s problémy, na které při zahrádkaření a chalupaření mohou narazit.
Pořad seznamuje diváky s novými trendy na trhu, jak v oblasti bytových doplňků, stavebního materiálu,
zahradnických novinek, tak i moderní zahradní techniky. Nezapomíná ani na témata týkajících se ekologie,
která oslovují neméně početnou diváckou skupinu.

PhDr. Přemek Podlaha :
nejznámější mediální odborník
v oblasti hobby a zahrádkaření

Webové stránky: www.telereceptar.cz www.iprima.cz
Dávají velké možnosti divákům i odborné veřejnosti. Jsou zde loga sponzorů
pořadu a divácké soutěže.
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CENÍK WEB PREZENTACE
Na stránkách WWW.TELERECEPTAR.CZ doprovázející televizní pořad
Ahead banner vodorovný ze záhlaví stránek 1290 px x 90 px
Cena za měsíční zveřejnění : 2 500 Kč
Malá výloha šířka 250 px x výška 350 px
Cena za měsíční zveřejnění : 2 500 Kč
Velká výloha šířka 250 px x výška 587 px
Cena za měsíční zveřejnění : 3 000 Kč
Skyscraper levý, nebo pravý šířka 120 px x výška 600 px
Cena za měsíční zveřejnění : 2 500 Kč
Pronájem e-shopu na www.e.shop-telereceptar.cz
5 % z dosaženého obratu měsíčně bez DPH
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CENÍK WEB PREZENTACE
Na stránkách WWW.TELERECEPTAR.CZ

PR článek do 1 normostrany textu ( 1800 znaků včetně mezer )
je zveřejněn na hlavní straně a po 1 měsíci 2 roky v SEO archivu
Cena za měsíční zveřejnění na první straně : 3 500 Kč
Cena za napsání : 500 Kč
Vyhotovení grafiky pro banner :
Ahead banner
Malá, nebo velká výloha
Skyscraper banner

1 500 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
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Kontakt

Objednání reklamního prostoru
na webu www.telereceptar.cz
doprovázejícím televizní pořad

Mobil +420 702 449 509
E-mail: inzerce@telereceptar.cz
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