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RTL Klub Fókusz magazin
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Naponta jelentkező riportmagazin a legfrissebb hírekkel, aktuális
információkkal, eseményekkel, emberi sorsokkal, érdekes történetekkel
és helyszínekkel a világ minden részéről.
Hétköznap esténként, főműsoridőben 18:55-től* kerül adásba a
magazin.
A műsor végén naponta jelentkező kvízjátékban feltett kérdésre sms
elküldésével
lehet
válaszolni.
A válaszadók között
a
nyereményfelajánlók által biztosított nyereménytárgyak kerülnek
kisorsolásra.
A megjelenés heti bontásban vásárolható meg.
A nyeremény után fizetendő nyereményadó a Támogatót terheli.**

*Az Idősáv az alapesetre vonatkozik, ha a műsorstruktúrába bekerül egy-egy nagyobb
produkció, akkor a Fókusz 17:30-kor, a Sztory Exra 16:55-kor és a Barátok közt 22:00 körül
kezdődik.
**Nyeremény adó: a nyeremény bruttó értékéből számolandó

RTL Klub Barátok közt










A Barátok közt hosszú évek óta Magyarország legnépszerűbb sorozata,
rajongótábora szinte családtagnak tekinti a sorozat szereplőit.
Hétköznap esténként, főműsoridőben 20:55-től* kerül adásba a sorozat.
Nézettsége átlagosan körülbelül 600.000 fő, emiatt a sorozat kvízben
megjelenő támogatói megjelenés iránti piaci érdeklődés kimutathatóan és
folyamatosan növekszik.
A műsoron belül, illetve a műsor végén naponta jelentkező sorozat
kvízben feltett kérdésre sms elküldésével lehet válaszolni. A válaszadók
között nyereménytárgyak kerülnek kisorsolásra.
A megjelenés heti bontásban vásárolható meg.

RTL Klub Barátok közt
Nyereményjáték megjelenésről
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5x1 alkalom / műsor a Barátok közt break-ben hétfőtől péntekig.
5x1 alkalom / műsor a Barátok közt-et követő Híradó után.
Naponta a feltett kérdés után 2 alakommal, azaz 2x5
másodpercben megjelenítjük az ügyfél logóját és a felajánlott
nyereménytárgyat
állóképpel,
illetve
ezzel
egyidejűleg
hangalámondással
elhangzik
mind
a
cég
cégszerű
megnevezése, mind a nyeremény meghatározása.
A nyeremény után fizetendő nyereményadó a Támogatót
terheli.**

*Az Idősáv az alapesetre vonatkozik, ha a műsorstruktúrába bekerül egy-egy nagyobb
produkció, akkor a Fókusz 17:30-kor, a Sztory Exra 16:55-kor és a Barátok közt 22:00 körül
kezdődik.
**Nyeremény adó: a nyeremény bruttó értékéből számolandó

RTL Klub Éjjel-nappal Budapest
NON STOP KVÍZ












ÉJJEL-NAPPAL
BUDAPEST

Műfaja: konstruált reality (constructed reality)
Az Éjjel-Nappal Budapest estéről estére – folytatásos sorozatként –
fiatalok életét meséli el, akik nem szeretnének mást, mint boldogulni az
élet különböző területein, ki a karrierjében, ki a szerelmi életében vagy
csak megtalálni a helyüket a világban.
2013. február óta nagy sikerrel futó napi sorozat
amatőr szereplőkkel
valós helyszíneken
Hétfőtől-főműsoridőben (19:30 és 20:00 között)
Nyeremény-felajánlás
hetente 10 alkalommal (5x2 alkalommal a műsor megszakítóiban)
maximum 5 másodperc hosszúságban

NON STOP KVÍZ

BREAK

ÉJJEL-NAPPAL
BUDAPEST

NON STOP KVÍZ

BREAK

ÉJJEL-NAPPAL
BUDAPEST

RTL Klub Story extra
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2016. január 11-től indult a Story Extra című j sztármagazin,
műsorvezetője Szabó Zsófi.
A Story Extra minden hétköznap 17:25-től* jelentkezik Szabó Zsófival
és a legfrissebb sztárhírekkel. A nemzetközi trendeket követve a késő
délutáni műsorsávban a szórakoztató-sztármagazin után hírműsor
(Híradó) és infotainment (Fókusz) magazin látható. majd 2016-tól a
piacvezető kereskedelmi csatornán. Az RTL Klubon egyébként nem
volt még olyan magazinműsor, ahol fél órában csak és kizárólag
sztárhíreket láthattak volna a nézők.
A megjelenés heti bontásban vásárolható meg.
A nyeremény után fizetendő nyereményadó a Támogatót terheli.**

*Az Idősáv az alapesetre vonatkozik, ha a műsorstruktúrába bekerül egy-egy nagyobb
produkció, akkor a Fókusz 17:30-kor, a Sztory Exra 16:55-kor és a Barátok közt 22:00 körül
kezdődik.
**Nyeremény adó: a nyeremény bruttó értékéből számolandó

RTL Klub Mozikvíz











A Mozikvíz szombaton és vasárnap főműsoridőben vetített film közben,
valamint a filmet követő reklámblokk előtt kerül adásba.
A Mozikvíz-hez kapcsolódik egy kvíz formátumú, tudás alapú
nyereményjáték, amelyben az adással kapcsolatos kérdésekre küldhetnek
a nézők helyes választ.
A műsor hétvégi bontásban támogatható.
Megjelenés a
szombati, vagy a vasárnap esti filmet megszakító
reklámblokk előtt, valamint a film után kerül megjelenésre Mozikvíz-ben,
ahol a filmmel kapcsolatban feltett kérdés sms-en keresztül történő
megválaszolásra hívja fel a televízió a nézőket.
Adásonként 2x5 másodpercben megjelenítjük az ügyfél logóját és a
felajánlott nyereménytárgyat állóképpel, illetve ezzel egyidejűleg
hangalámondással elhangzik mind a cég cégszerű megnevezése, mind a
nyeremény meghatározása.
A nyeremény után fizetendő nyereményadó a Támogatót terheli.*

*Nyeremény adó: a nyeremény bruttó értékéből számolandó

RTL Klub Hétvégi Filmklub







A nyereményjáték támogató a szombati és a vasárnapi délutáni
filmeket megszakító reklámblokkok előtt, 2 alkalommal valamint a
film után 1 alkalommal kerül megjelenésre hétvégi filmklub-ban,
ahol a filmekkel kapcsolatban feltett kérdések sms-en keresztül
történő megválaszolásra hívja fel a televízió a nézőket.
Adásonként 3x5 másodpercben megjelenítjük az ügyfél logóját és
a felajánlott nyereménytárgyat állóképpel, illetve ezzel egyidejűleg
hangalámondással elhangzik mind a cég cégszerű megnevezése,
mind a nyeremény meghatározása.
A nyeremény után fizetendő nyereményadó a Támogatót terheli.*

*Nyeremény adó: a nyeremény bruttó értékéből számolandó
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