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O FASHIONTV
# FashionTV zostało założone w 1997 roku przez Michela
Adama w Paryżu.
# Jedyny światowy kanał 24/7 o modzie i stylu życia.
# Zaufane źródło wysokiej jakości treści, wyselekcjonowanych
i wyprodukowanych według najwyższych standardów.
# Światowe produkty i franczyzy (f ubrania, f napoje, f
kosmetyki).
# 25 lat doświadczenia w dziedzinie mody.

NASZA WIZJA
BY INSPIROWAĆ
FTV zapewnia dostęp do najnowszych i najgorętszych trendów w
modzie. Międzynarodowa i światowa publiczność kojarzy kanał z
luksusowymi lokalizacjami, hotelami i wysokiej klasy obiektami.
FTV jest jedynym telewizyjnym odpowiednikiem tysięcy magazynów o
modzie i przemawia do wszystkich, którzy interesują się modą,
designem, stylem życia i najnowszymi trendami urody.
BY WZMOCNIĆ PIĘKNO
FTV sprawia, że czujesz się kochana i pewna siebie. Łączymy
wszystkich: Millenialsów, melomanów, miłośników piękna, artystów i
blogerów.
BY BAWIĆ
Unikalne połączenie produkcji i dystrybucji, innowacyjna technologia i
dystrybucja FTV daje widzom dostęp do VIP-ów z najlepszą dostępną
jakością.

Moda & Lifestyle
MODA:
Od międzynarodowych najlepszych projektantów,
fotografów, artystów makijażu i domów mody
takich jak Chanel, Dior, Gucci, Versace, Marc
Jacobs, Victoria Secret i wielu innych.
LIFESTYLE:
Celebryckie historie & rozmowy od
międzynarodowych top modeli i gwiazd filmu.
Za kulisami klipy zza kulis z unikatowym wglądem
w życie gwiazd
Wydarzenia takie jak Festiwal Filmowy w Cannes,
Oscary, Gala Amfar.
MIEJSCE:
Od najpiękniejszych miejsc, wysp i kurortów - m.in.
gdzie można poczuć piasek pod stopami.
EKSKLUZYWNE TREŚCI DOSTĘPNE TYLKO NA
FASHIONTV.

FTV AFRIKA
WŁĄCZONE
2021

WPROWADZENIE
DO FASHIONTV
ZMIENILIŚMY CAŁĄ NASZĄ PRODUKCJĘ, OD KAMER,
PRZEZ MONTAŻ, PO MAGAZYNOWANIE
I NADAWANIE NA URZĄDZENIA KOMPATYBILNE
Z 4K.

FASHIONTV UHD ( 4K+ ) JEST
NADAWANY Z PRĘDKOŚCIĄ 25FPS,
KTÓRY TO FORMAT
WSPÓŁPRACUJE Z HDMI 1.4.
125 GODZIN MATERIAŁÓW VOD
ROCZNIE
35,000 GODZIN LINIOWEGO
PRZEKAZU (4 kanały)
opcjonalnie: może być używany
do catchup tv

UHD
SD HD 4K VOD
25fp/2MB

25fp/6MB

50fp/20MB

25fp/10MB

MPEG-4

MPEG-4

HEVC

HEVC

720x480px

1920x1080px

3840x2160px

3840x2160px

1997
Nadawanie
SD Mpeg4

2008
rozpoczęto
wdrażanie HD,
przejście z SD do
HD było powolne
i spowodowane
głównie
sprzedażą
telewizorów HD

2015
producenci
telewizorów
rozpoczęli sprzedaż
telewizorów 4K i
rozpoczęła się
powolna
rekonfiguracja ze
względu na
wysokie koszty

2019
FashionTV UHD
jest nadawany z
prędkością 25
klatek na
sekundę /10 MB
z połową pasma,
w tej samej
rozdzielczości
co 4K.

DLACZEGO FASHION TV WUHD?
Im bardziej zbliżasz się do piękna, tym bardziej
doceniasz każdy jego szczegół! Tak jak widzowie
sportowi chcą zobaczyć zawodników i ruchy, tak
widzowie FashionTV chcą zobaczyć modelki, ich twarze,
design, materiał, teksturę, makijaż w najdrobniejszych
szczegółach, aby mieć doświadczenie jak z pierwszego
rzędu wybiegu, w UHD.
"UHD POZWALA WIDZOWI BYĆ CZĘŚCIĄ SHOW!"

Ujęcia UHD są wykonywane w 50 fps przy użyciu
wysokiej klasy kamer, dając oszałamiające obrazy nawet
przy słabym oświetleniu.
Aby nadać mu bardziej miękki charakter, podobny do
tego, w jaki sposób filmy są broad- casted. Nadajemy w
10Mbit/s przy 25 klatkach na sekundę. co przynosi
znaczne oszczędności, ponad 50% dla operatorów i
zapewnia stabilny obraz dla komfortowego oglądania.

100% UHD - bądź pierwszy dzięki
FashionTV

ŚWIAT
Od momentu powstania
FashionTV stał się kanałem
satelitarnym o największej
dystrybucji.

PŁATNATELEWIZJA

500

MILIONOWY
ZASIĘG

SMARTFONY

1,5

MILIARDOWY
ZASIĘG

SMART TV

500

MILIONOWY
ZASIĘG

MIEJSCA PUBLICZNE

10

MILIONOWY
ZASIĘG

BIBLIOTEKA
VOD
ABOUT FASHIONTV
FASHIONTV
# FashionTV was founded in 1997 by Michel Adam in

KATALOG
Paris.
HD/UHD/VOD

# The only worldwide 24/7 fashion and lifestyle channel.

# A trusted source for high quality content, selected and produced on the highest standards.

# Worldwide products & franchises (f clothing, f drinks, f hospital

AKTUALIZOWANE
# 25 years
of fashion experience.
CO
MIESIĄC

FASHIONTV UHD
MARKET OVERVIEW

Eutelsat has been supporting
the development of 4K since 2015.
FashionTV has been broadcast on
Eutelsat Hotbird (13°Est).
It is available all over Europe, Middle
East, and up to Kazakhstan & Western
Russia.
In Russia FashionTV is on MTS.

FOR THE REST OF THE WORLD
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DLACZEGO FASHIONTV?
FTV to największy na świecie międzynarodowy kanał 24/7 o tematyce modowej i lifestylowej.
25 lat doświadczenia w branży mody - niezawodny partner dla operatorów i widzów.
Długoterminowe partnerstwo w świecie mody. (Projektanci, Gwiazdy, Artyści...)
Ekskluzywne treści dostępne tylko w FashionTV (wywiady z projektantami i modelkami,
backstage, behind-the-scenes, portrety celebrytów, ogromna biblioteka mody).
To zaufane źródło wysokiej jakości treści, zawsze na bieżąco z technologią i trendami.
Wysokie zapotrzebowanie na wygodne rozwiązania typu "wszystko w jednym", gdzie widzowie
mogą znaleźć najbardziej istotne trendy w modzie i stylu życia
Pokrywa zapotrzebowanie na modę poprzez zaangażowanie widzów
FashionTV program z żadnymi przerwami reklamowymi dla najlepszych doświadczeń
telewizyjnych.

PARTNERZYFASHIONTV

JESTEŚMY TAM GDZIE JEST MODA

KONTAKT

Barbara Guźniczak
Prezes Zarządu
tel. +48 502 394 141
b.guzniczak@pasjatv.pl
Radosław Banak
Doradca Zarządu, Wspólnik
tel. +48 531 313 710
r.banak@pasjatv.pl

Klaudia Buczak
Kierownik ds. dystrybucji kanałów
telewizyjnych
tel. +48 533 104 014
k.buczak@pasjatv.pl

Iwona Kubat-Kalinowska
Dyrektor ds. dystrybucji kanałów telewizyjnych
tel. +48 500 280 356
i.kalinowska@pasjatv.pl

Grzegorz Szadkowski
Dyrektor ds. windykacji i finansów
tel. +48 608 141 355
g.szadkowski@pasjatv.pl

