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Édes Élet
Jóban rosszban
Filmkvíz

Mokka
A napindító show

A megújult Mokka egy név alatt erősíti tovább a jól ismert
brandet, melyből továbbra sem hiányozhatnak a
legfrissebb
politikai,
közéleti
és
bulvárhírek,
érdekességek. Új stúdióban, új műsorvezetőkkel, több
hírközpontú tartalommal, aktualitással.








Típus: magazinműsor reggel
Csatorna
TV2
Adás:
hétköznap reggel 7.00-9.20
Hossza:
140’
Műsorvezetők: Demcsák Zsuzsa, Kárász Róbert

Mokka
Nyeremény megjelenés










A Mokka c. műsorban adásonként 3 alkalommal
bemutatjuk a nyeremény felajánlóját.
A felajánlott nyeremény 5 mp-es terjedelemben
jelenik meg képi- és hangalámondásos formában,
a Támogató cég logójával.
A megjelenés fizetendő ára 1 hétre, minimum
megjelenés száma: 1 hét (5 nap.)
A Támogató az együttműködés keretén belül
biztosítja a napi (minimum 10e Ft értékben) vagy
heti nyereményt (minimum 50e Ft értékben)
A nyeremények után fizetendő nyereményadó is a
Támogatót terheli.*



Adásonkénti megjelenés: 3 NPT



5 mp-es nyereménybemutatás



Összes megjelenés (hetente): 15 NPT

Napló



A Hetente jelentkező magazin műsor hírekkel,
érdekfeszítő, izgalmas riportokkal, különleges és
hétköznapi emberek élettörténeteivel, valóságos
problémákkal.






Típus: közélet riportmagazin
Adás: vasárnap 19:00-20.00
Műsor hossza: 50’
Műsorvezető: Vujity Tvrtko

Napló
Nyeremény megjelenés














Vasárnap, főműsoridőben a Napló c. műsorban a
nézők egy SMS-szavazás útján foglalhatnak
állást a feltett kérdést illetően. Ehhez
kapcsolódóan a műsorban 3 alkalommal
megjelenik a nyereményt felajánló támogató 5
mp-es szponzorüzenete.
„SMS-szavazóink között kisorsoljuk az XY
nyereményt az XY cég felajánlásával!”
A megjelenés fizetendő ára 1 hétre vonatkozik,
minimum megjelenés száma: 1 hét (1 nap)
A Támogató az együttműködés keretén belül
biztosítja a heti nyereményt (minimum 20e Ft
értékben)
A nyeremények után fizetendő nyereményadó is
a Támogatót terheli*
Adásonkénti megjelenés: 3 PT
5 mp-es nyereménybemutatás
Összes megjelenés (hetente): 3 PT

Édes élet
A sztárok mindennapjai testközelből!






Mi van a csillogás mögött? Hogyan élik életüket a
sztárok? Ahová eddig senki nem láthatott be: a
hírességek otthonába, családjába, legszorosabb
magánszférájába, a valódi hétköznapjaikba.
A sztárok valódi arca, valódi érzelmeket valódi
történeteket, valódi humort kap a néző. A
szereplők önmagukat adják a képernyőn .
Ez nem fikció, ez maga a VALÓSÁG!

Tipus:
Csatorna:
Adás:
Hossza:
Néhány szereplő:

Reality Show
TV2
hétköznap PT
60’
Gombos Edina, Szögeczki Ágnes, Berki Krisztián, Szabó Zsófi, Gáspár

Édes élet
Nyeremény megjelenés














Az Édes Élet c. műsoron belül adásonként 1
alkalommal a megszakítóban, egy alkalommal a
műsor végén bemutatjuk a felajánlott nyereményt
és annak felajánlóját.
A Támogató 5 mp-es terjedelemben jelenik meg
képi- és hangalámondásos formában, a cég
logójával.
A megjelenés fizetendő ára 1 hétre (minimum
megjelenés száma: 1 hét (5 nap)
A Támogató az együttműködés keretén belül
biztosítja a napi vagy heti nyereményt
A nyeremények után fizetendő nyereményadó is a
Támogatót terheli.*
Adásonkénti megjelenés: 2 PT
5 mp-es nyereménybemutatás
Összes megjelenés (hetente): 10 PT

Jóban rosszban






A történet helyszíne egy magánkórház, ami
olyan szituációk hátteréül szolgál, melyekkel a
nézők is könnyen azonosulhatnak. Minden
megtörténhet itt, amire egy kisvárosban és egy
klinikán számítani lehet: nagy tettek és bukások,
szerelmek és csalódások követik egymást, de a
kórház orvosai és ápolói, a Várnagy, a Nemes
és a Pongrácz család tagjai kitartanak egymás
mellett - Jóban Rosszban.

Adás: hétköznap este 20:50
Műsor hossza: 30’

Jóban rosszban
Nyeremény megjelenés














Közvetlenül a sorozat előtt és után 1-1
alkalommal, bemutatjuk a felajánlott nyereményt
és annak felajánlóját.
A Támogató 5 mp-es terjedelemben jelenik meg
képi- és hangalámondásos formában, a cég
logójával.
A megjelenés fizetendő ára 1 hétre vonatkozik
(minimum megjelenés száma: 1 hét (5 nap).
A Támogató az együttműködés keretén belül
biztosítja a napi (minimum 10e Ft értékben) vagy
heti nyereményt (minimum 50e Ft értékben)
A nyeremények után fizetendő nyereményadó is a
Támogatót terheli.*
Adásonkénti megjelenés: 2 PT
5 mp-es nyereménybemutatás
Összes megjelenés (hetente): 10 PT

Filmkvíz
Élmény a négyzeten

A Film kvíz a TV2-n sugárzott filmekhez kapcsolódó játék, illetve
műsor, amelynek sugárzása a TV-n sugárzott filmek
műsorkörnyezetében történik.

Kedd este: Kedd esténként nem hagyjuk pihenni a rekeszizmokat,
vígjátékokkal és romantikus filmekkel szórakoztatjuk nézőinket.

Csütörtök este: Esténként pattanásig feszülnek majd idegek,
akciófilmjeinktől nem fog tudni elszakadni.

Péntek este: Péntekenként a kalandé lesz a főszerep, változatos
filmjeinknek köszönhetően nézőink garantáltan nem tudnak majd
elszakadni a képernyőtől.

Szombat este: Szombat este sok-sok izgalom, kaland, romantika
várja a kikapcsolódni vágyó nézőket a TV2-n.

Vasárnap este: A családi filmeké a főszerep. Vasárnaponként a
legjobb animációs és romantikus filmekből láthat válogatást a
csatornán.

Filmkvíz
Nyeremény megjelenés












A Filmkvíz a TV2-n sugárzott filmekhez kapcsolódó játék,
illetve műsor, amelynek sugárzása a TV-n sugárzott filmek
műsorkörnyezetében történik, és amelyben egy kvíz kérdés
jelenik meg, a kérdéshez kapcsolt két válaszlehetőséggel,
amelyeket a kvízjátékban MOZI1 (első válaszlehetőség) és
MOZI2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek.
A Támogató 5 mp-es terjedelemben jelenik meg képi- és
hangalámondásos formában, a cég logójával.
A Támogató az együttműködés keretén belül biztosítja a
napi (minimum 10e Ft értékben) vagy heti nyereményt
(minimum 50e Ft értékben)
A nyeremények után fizetendő nyereményadó is a
Támogatót terheli.*
Adásonkénti megjelenés: 1 PT + 1 NPT
5 mp-es nyereménybemutatás
Összes megjelenés (hetente): 3 PT + 3 NPT

Köszönjük a figyelmet
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