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    Reklamní pozice

● Reklamní spot
● Sponzor pořadu a injektáž
● Sponzoring programu vysílaný u programových upoutávek
● Product placement v pořadu 
● Teleshopping
● Soutěž vč. propagace dodavatele výhry
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SPORT 5 je jediná česká sportovní televize šířená pro 
všechny diváky volně a zdarma v pozemním vysílání 

pokrytí 95,5% obyvatel

● Program je šířen také satelitním vysíláním 
SKYLINK /100% pokrytí ČR+SR/, 

● Kabelovým vysíláním /ČR+SR/
UPC, Centronet, PODA, Martico, atd. /1 000 000 přípojek/

● IPTV a Online TV 
O2, T-mobile, Sleduj.tv, Doma.tv, 

● Premiéry jsou souběžně vysílané i na Facebooku nebo YouTube 

Měsíční sledovanost 1 000 000 diváků.
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Programová nabídka
● LIVE - přímé přenosy

○ Formule 1, 2, 3, 4, DTM, 
○ bojové sporty (MMA, K-1, box, muaythai, wushu)
○ Mezinárodní hokejová liga EBEL s týmem Orli Znojmo
○ Hokejbal, Taekwon-Do
○ Stihl Timbersports Word Championship

● Highlights - sestřihy toho nejlepšího
○ Afrika ECO race, FIA ETRC, Rallye, MMČR juniorů v motokrosu, aj.
○ Life ‘s a Pitch - aktuální týdeník mezinárodních fotbalových událostí 
○ Extrémní  závody - Predator Race aj., CAPE EPIC - nejslavnější 

etapový závod horských kol
○ UIM Motosurf Word Cup, 

● Magazíny - sportovní události z domova i ze světa
○ Total Combat - bojové sporty
○ Extreme - extrémní sporty
○ Inside Line - zákulisí Formule 1
○ Jezdecký magazín - zajímavosti o koních
○ Pozor vlak - pohled z druhé strany

● Historické záznamy a dokumenty

● Pořady z vlastního studia
○ K.O. magazín - zákulisí bojových sportů
○ SPORT 5 kolem nás - diskusní studio se sportovní tématikou
○ UKAŽ SE! - pohled sportovců do světa hudby
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Výroba a postprodukce

V čem Vám umíme pomoci:

● Scénář - produkce - natáčení
● Postprodukce
● Odvysílání
● Živé vysílání
● Zajištění přenosů vč. opakovaček, příspěvků, grafiky
● Stahování satelitních přenosů, následné live vysílání vč. komentáře
● Grafické a hudební zpracování podkladů pro vysílání
● Dabing pořadů

Produkty pro klienty

● Televizní a komerční pořady, prezentace, reklamní spoty, sponzorské vzkazy, 
injektáže, teleshopping a žánrově jiná díla dle potřeb klientů

● Profesionální studio - výroba a odbavení pořadů na klíč vč. live vysílání na SPORT 5 
nebo live stream (nabízíme klientům i kompletní produkci mimo oblast TV SPORT 5)

● Externí výroba pořadů a spotů na klíč z akcí, sportovních podniků, firemních 
prezentací apod.
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Technické zázemí SPORT 5

● Profesionální audiovizuální kamerová technika

● Kompletní TV řetězec k výrobě a vysílání v HD rozlišení

● Komplet vlastní postprodukce (6 střižen, 3 dabérny, vlastní kamerové řetězce)

● Administrativní zázemí společnosti, produkce a redakce v jedné budově

● Profesionální studio (70 m2) s vlastní obrazovou a zvukovou režií, s příspěvky, 
grafikou, vstupy ze sociálních sítí atd. Umožňuje výrobu do záznamu i živé 
vysílání

● Odbavovací playout díky in house technologické divizi pro přizpůsobení se 
jakýmkoliv požadavkům klienta

● Vlastní on-air odbavovací pracoviště  s nonstop dohledem

● Možnost odbavování více TV kanálů, vč. vzdáleného nasazování programové 

skladby

● Vlastní redakční a odbavovací software - lze upravit pro klienta na míru 
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Možnosti reklamního plnění
● reklamní spoty                                      
● sponzorské vzkazy                             
● upoutávky                                                      
● injektáže                                                   
● přímé přenosy a vysílání dodaných pořadů  
● vysílání teleshoppingu
● sms a emailové soutěže o hodnotné ceny

● zajišťujeme síť velkoplošných obrazovek pro umístění reklamních spotů 
po celé ČR

● bannerové pozice na portálu SPORT5.cz s archivem pořadů
● bannerové pozice na portálu HNISE.cz, který slouží k propagaci sportovních 

akcí a volnočasových aktivit po celé ČR. 
Zde si mohou kluby, města a další pořadatelé vkládat zdarma informace o 
svých akcích, aby přilákali diváky a účastníky.

Pro partnery a podnikatelské subjekty máme připraveny produktové balíčky za 
výhodných cenových podmínek na vyžádání
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                                         od 7.000 Kč / spot + možnost bonusů
                                    od 4.500 Kč / vzkaz + možnost bonusů

         900 Kč / min + možnost bonusů
 od 1.500 Kč / inj. + možnost bonusů

900 Kč / min + možnost bonusů  
                                                                                     



  www.sport5.cz 

● TV program

● Soutěže o skvělé ceny

● Archiv pořadů televize SPORT 5

● Pozvánky na aktuální pořady a zajímavosti

● Prostor pro reklamní sdělení a prezentaci klientů/partnerů včetně 
video prerollů

○ Reklamní spoty

○ Soutěž vč. propagace dodavatele výhry

○ Bannerové pozice pro partnery a klienty 
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www.hnise.cz
   
Sportovní kalendář s možností vyhledávání a cílem poskytovat
veřejnosti tipy a informace o sportovních událostech v rámci celé ČR, 
s vlastním pořadem v tv SPORT 5.

● Podporujeme pohybovou aktivitu populace přesně ve stylu sloganu “Hni se”

● Kluby, města a další pořadatelé mohou volně a zdarma vkládat informace 
o akcích a událostech, aby přilákali návštěvníky.
Nabízíme další možnosti, jak pořadatele zviditelnit a dostat informace o akcích
k potencionálním návštěvníkům včetně prezentování svých partnerů

● Zveřejňujeme aktualizované a přesné informace co se týče místa,
času a sportu, který vás zajímá, s podrobnějšími informacemi o plánované akci

● Sdílení konkrétních akcí i ve vysílání televize SPORT 5 

● Prostor pro reklamní sdělení a prezentace klientů/partnerů
○ Reklamní spoty
○ Bannerové pozice pro partnery a klienty 
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Sídlo společnosti        Provozovna a studio
SPORT 5 a.s.                                  SPORT 5 a.s.     
Těšnov 1                              Šaldova 36, 186 00 Praha 8
110 00  Praha 1                     URL: www.sport5.cz
                                                    E-mail: info@sport5.cz
                                                  GSM: +420 724 770 440 

Kontaktní osoby
Petr Schreier
výkonný ředitel
E-mail: schreier@sport5.cz
GSM: +420 774 525 749

Jaroslava Procházková
specialista marketingu a komunikace
E-mail: prochazkova@sport5.cz
GSM: +420 606 084 012


