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Televízia TA3












slobodné médium s nezávislým obsahom
uznávaný zdroj aktuálnych, pravdivých a overených informácií
profesionálne spracovania tém z oblasti politiky, ekonomiky, financií, športu a sfér spoločenského diania
v roku 2015 citovali slovenské a české médiá TA3 viac ako 2.300-krát
široké spektrum relácii
celoplošná televízia, s denným zásahom na 1 mil. – 1,5 mil. unikátnych divákov
vysoká obľúbenosť denne vysielaného spravodajstva u divákov, s dosiahnutou mierou 71,8%
preferovaná najmä u ekonomicky aktívneho obyvateľstva
vysielaným obsahom poskytuje kvalitný informačný servis aj pre divákov z menších miest a aglomerácii
takmer 93,5% domácností má naladenú televíziu TA3
v rokoch 2013 a 2014 televízia TA3 získala ocenenie Superbrands SLOVAKIA

Zdroj: TNS PMT, GFK a Slovakia Online

Cieľová skupina TA3





stredoškolsky s maturitou a vysokoškolsky vzdelaná populácia
manažéri s vysokoškolským vzdelaním
populácia s vyšším ekonomickým statusom
diváci najmä väčších miest, ale so zväčšujúcim sa pokrytím televízneho prímu aj menších aglomerácií

Zaujímavé fakty o cieľovej skupine
 primárne v produktívnom veku
 približne polovica je vo veku od 18 – 54 rokov
 v priemere 54% mužského a 46% ženského publika
TA3 sledujú najmä vzdelaní ľudia oceňujúci cieľ televízie byť objektívnym spravodajským médiom.
Takmer rovnaký pomer obľúbenosti televízie TA3 u žien ako aj mužov dokazuje schopnosť
pripraviť a vysielať vyváženú programovú štruktúru.

Ciele TA3
•

V priebehu septembra 2017 TA3 začne vysielať v HD. Tomu predchádza kompletná obnova
technológie, kompletný redesign štúdia aj samotnej grafiky.

Programová štruktúra TA3
Programovú štruktúru tvorí spravodajstvo a publicistika








každá z týchto oblastí je zastúpená vyváženým obsahom
na tvorbe programovej štruktúry ako aj jej obsahu sa denne podieľa tím profesionálov
focus na najaktuálnejšie domáce a zahraničné dianie zo všetkých oblastí politického, ekonomického
a spoločenského života
rozvíja objektívny a nezávislý pohľad
napĺňa primárnu úlohu televízie TA3 v podobe publikovania overených informácií, ktoré prináša ako
prvá
ako jediná televízia na Slovensku prináša naživo tlačové konferencie, rokovania parlamentu a
všetky dôležité politické a spoločenské udalosti

Spravodajstvo
Základ vysielania je rozdelený do spravodajských blokov
Správy TA3 – počas celého dňa v hodinových intervaloch
 aktuálne informácie mapované reportérmi TA3
 tvorené v spolupráci s domácimi a zahraničnými spravodajskými agentúrami
 hostia v štúdiu a živé diskusie na rezonujúce témy
Ranné správy – počas pracovných dní od 6:00 – 9:00
 10-minútové a polhodinové spravodajské bloky
 rýchly spravodajský servis s aktuálnymi informáciami
 vyvážená kombinácia domácich a zahraničných správ s dopravným servisom, kurzovým, burzovým lístkom a počasím

Žurnál / 30 min. – denne o 12:00, 16:00, 22:00 a 00:30
 aktuálny súhrn správ
 zameraný na vývoj udalostí počas celého dňa
 prehľad z oblasti ekonomiky, politiky, športu doplnený o informácie o počasí
Hlavné správy a Šport / 30 min. – denne o 18:30
 hlavná spravodajská relácia s najvyššou sledovanosťou
 sumár dôležitých udalostí dňa
 analytický pohľad na najdôležitejšie spravodajské dianie
 informácie z domova a zahraničia
 športový prehľad udalostí
Ekonomika / 5 - 15 min. – pondelok - piatok 12:30, 13:30, 15:30 a 16:30
 detailné informácie zo sveta ekonomiky
 sledovanie ekonomického diania z domáceho a zahraničného prostredia
 názory odborníkov a analytikov
 vývoj na burzách, ceny akcií a podobne
Moderuje: Marek Mašura / Daniel Horňák

Týždeň / 30 min. – premiéra: nedeľa 19:05, repríza: nedeľa 23:30, pondelok 14:30
 súhrn najdôležitejšieho domáceho politického a spoločenského diania
 vyjadrenia odborníkov k najdôležitejším udalostiam
 spája fakty a dáva divákom ucelený pohľad na uplynulých sedem dní na Slovensku
Moderuje: Miroslav Kohút

24 hodín vo svete / 30 min. – pondelok – sobota 19:15, repríza 23:30
 súhrn najdôležitejších udalostí vo svete
Moderuje: Barbara Túrosová, Vladimír Lichvár, Peter Nittnaus

Dobré správy / 40 min. – premiéra: piatok 19:50, repríza: sobota 11:20
 jedinečný formát, prináša pohľad na svet z tej krajšej stránky
 sumár výlučne pozitívnych správ z domáceho a zahraničného diania, športu a kultúry
Moderuje: Pavol Kirinovič

To, čo robí TA3 jedinečnou
Špeciály, tlačové besedy, live prenosy – vysielané vždy v najsledovanejších časoch




aktuálne a naživo
vysielané v čase aktuálne rezonujúcich celospoločenských udalostí
pri príležitosti volieb, krízových situácií, mimoriadnych udalostí...

Čo prináša spolupráca s TA3











profesionálnym prístupom a objektivitou vytvára kvalitný, odborne uznávaný obsah
edukatívne médium, poskytuje témam širší priestor
viac analytických pohľadov na rôzne sféry života
zvýšenie kredibility prostredníctvom značky TA3
rovnako rýchlo a profesionálne ako TA3 reaguje na domáce a svetové dianie reaguje aj na Vaše požiadavky
flexibilný a profesionálny tím garantuje efektívny výsledok
kanál číslo jeden na verejných priestranstvách, kanceláriách a nákupných centrách
vhodným umiestnením Vášho odkazu pomôže zasiahnuť správnu cieľovú skupinu
tendencia obľúbenosti, sledovanosť televízie TA3 a návštevnosť stránky www.ta3.com je stúpajúca
krátke reklamné brejky na TA3 Vám umožnia vyniknúť

Tešíme sa na spoluprácu

