TV Zemědělec
Zemědělec je internetová platforma
 TV
pro vytváření a přehrávání zpravodajských
a odborných zemědělských pořadů.

 Audiovizuální prezentace je jednou z nejlepších
vzdělávacích metod.

 Spojení obrazu se zvukem umožňuje předvést
produkt, jeho výhody, sdělit příběh, budovat
image značky či přímo prodávat.

 TV Zemědělec je přesvědčivé médium, které

pomocí audiovizuálního sdělení dokáže vzbudit
pozitivní emoce a vytvořit asociace se značkou.

Tereza Hopjanová
Projektový manažer TV Zemědělec
mobil: +420 725 580 140
tel.: +420 277 001 620
tereza.hopjanova@profipress.cz

Vlastimil Uhlíř
Multimediální specialista
mobil: +420 727 817 524
vlastimil.uhlir@profipress.cz

 Pořady TV Zemědělec jsou na téma:

zemědělská politika, rostlinná výroba, živočišná
výroba, zemědělská technika a obnovitelné
zdroje energie.

 Díky interaktivní technologické platformě
můžete cíleně zasáhnout uživatele
na všech dostupných zařízeních
(PC, telefon, tablet).

ZEMĚDĚLSKÉ TELEVIZNÍ NOVINY
Souhrn aktuálních zemědělských informací uplynulého týdne. Uveřejněno vždy v pátek.
Možnost partnerství ZTN:
• Umístění loga ve zprávách každou minutu pořadu v délce 10 sekund
• Umístění loga ve zprávách každou minutu pořadu v délce 10 sekund
a v úvodu zpráv reklama (celá obrazovka)
• Umístění loga ve zprávách každou minutu pořadu v délce 10 sekund
a v úvodu zpráv reklama (celá obrazovka) s možností využití videozáznamu z akce 20 sekund,
formou reportáže z místa konání

CENA 1 500 Kč
CENA 3 000 Kč

CENA 5 000 Kč

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO – NOVINKA!!!
Pomůžeme vám s propagací vašich zemědělských novinek, umožníme seznámit spotřebitele s jednoduchostí obsluhy
propagovaných zařízení a jejich využití v provozu.
V ceně produktů je videonahrávka pořadu, který bude poskytnut firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu pořadů
na www.tvzemedelec.cz a v případě zájmu www.tvrolnickenoviny.sk
VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY
Délka trvání 2–5 minut
Zpracování:
• Vybavení TV Zemědělec včetně přípravy a moderátora
(kamerová a zvuková technika + DRON)
• Cestovné – 10 Kč/km
• Natáčecí hodina na místě – 300 Kč/h
• Speciální práce nad rámec základní ceny (další korektura atp.) – 150 Kč/h

základní cena 6 000 Kč

ODBORNÁ DISKUSE
• Moderovaná diskuse redaktora našeho vydavatelství s odborníky
a významnými osobnostmi na danou problematiku.
• V ceně produktů je videonahrávka pořadu, umístění v archivu pořadů
na www.tvzemedelec.cz a využití propagace i na vašem webu.
Délka trvání 20-45 minut
Zpracování:
• Sponzor pořadu – 20 % délky pořadu dodaný product placement
(umístění produktu) v obraze, úvodní logo, představení sponzora
CENA 9 000 Kč
• Sponzor pořadu – 40 % délky pořadu dodaný product placement
(umístění produktu) v obraze, kompletní sponzor, úvodní video, logo
během pořadu
CENA 14 000 Kč
• Partner s účastí v pořadu – 60 % délky pořadu dodaný product
placement (umístění produktu) v obraze, úvodní video, logo během
pořadu, zástupce partnerské firmy součástí diskuse
CENA 25 000 Kč

NOVINKA!!! – PARTNERSTVÍ V ODBORNÉ DISKUSI FORMOU
DODANÉHO PRODUCT PLACEMENTU. PROMÍTÁNÍ ŽIVÉ KULISY
NA POZADÍ V PODOBĚ INFOGRAFIKY, VIDEA, FOTOGRAFIE.
Cena: 3 minuty = 2 400 Kč

TÉMATA ODBORNÉ DISKUSE
Datum
Téma
(úterý 10:00 h)
8. 1.

Trendy ve výživě skotu

22. 1.

Navigační GPS systémy v traktorech

5. 2.

Jarní ošetření rostlin herbicidy

19. 2.

Problematika produkce jahodníku

26. 2.

Půdoochranné technologie, moderní způsob setí

5. 3.

Rezistence škůdců proti insekticidům

12. 3.

Veterinární péče v chovech skotu

26. 3.

Progresivní technologie v komunálních
službách

9. 4.

Jak docílit ekonomické užitkovosti v chovech
dojnic

21. 5.

Jak docílit rekordního výnosu pšenice

4. 6.

Welfare a jeho zákonné aspekty v chovu skotu

18. 6.

Závlahové systémy pro pěstování polní
zeleniny

9. 7.

Venkovský dům pro změnu klimatu

23. 7.

Smart farming v chovu dojnic

6. 8.

Výživa rostlin

17. 9.

Pěstování zeleniny

8. 10.

Strip-till – pásové setí

22. 10.

Zpracování půdy po sklizni

5. 11.

Efektivní výkrm prasat

3. 12.

Martin Sedláček s ministrem

ODBORNÝ FIREMNÍ POŘAD
Vystoupení zástupců jedné firmy, kteří v našem studiu představí svoji společnost a sortiment, služby a novinky. V ceně produktů
je videonahrávka pořadu, který bude poskytnut firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu pořadů na www.tvzemedelec.cz
a v případě zájmu na www.tvrolnickenoviny.sk
VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY
Délka trvání 20–45 minut
Zpracování:
• pořad s odborníkem a firmou na volitelné téma
• pořad s odborníkem a firmou na volitelné téma včetně redaktora

CENA 9 000 Kč
CENA 12 000 Kč

TV REPORTÁŽ
Atraktivní reportáž z odborné akce nebo představení vaší firmy, s možností využití moderátora, nebo pouze s vybavením
TV Zemědělec.
V ceně produktů je videonahrávka pořadu, která bude poskytnuta firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu pořadů
na www.tvzemedelec.cz a v případě zájmu na www.tvrolnickenoviny.sk
VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY
Délka trvání 5–20 minut
Zpracování:
Základní paušální cena 9 000 Kč obsahuje:
• přípravu scénáře
• produkční
• kamerovou a zvukovou techniku
• DRON
• natažení dat, střih a zpracování záznamu,
max. 2 korekce

Práce nad rámec základní ceny
• moderátor včetně přípravy 3 000 Kč
• cestovné – 10 Kč/km
• speciální práce
(další korektura atp.) – 150 Kč/h

