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Telewizja kablowa – Satelita – IPTV – TVOD – SVOD – Telefonia komórkowa – Hotele

Kilka słów o Sapphire Media International B.V.
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•

Część największej firmy na świecie transmitującej programy dla dorosłych

•

Ponad 16 lat doświadczenia w transmitowaniu programów w Europie

•

W swojej ofercie posiada 7 kanałów telewizyjnych oraz 2 kanały NVOD

•

Prezentuje ekskluzywne materiały VOD dla większości platform
w całej Europie

•

Dostarcza aż do 90% materiałów dla dorosłych na europejskim rynku

•

Od wielu lat solidny, elastyczny i godny zaufania dostawca treści dla
dorosłych

Kanały amerykańskie
Kanały środkowo, południowoamerykańskie
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Hustler jest najpotężniejszą i najpopularniejszą marką w świecie rozrywki dla dorosłych, która nie dawno świętowała swoje 40lecie powstania. Ponadto, jest liderem w dziedzinie transmisji, publikacji, dystrybucji DVD, gier komputerowych oraz sprzedaży
detalicznej treści rozrywkowych dla dorosłych. Marka Hustler to również: HUSTLER TV, magazyn HUSTLER, kasyno HUSTLER,
sklepy HUSTLER Hollywood, rynek odzieżowy, kluby HUSTLER.
Marka HUSTLER nieustannie się rozwija. Aktualnie zatrudnia ponad 1,200 osób w 25 oddziałach firmy. Co więcej, Hustler stał się
nie pokonanym liderem w świecie rozrywki dla dorosłych.

Kasyno HUSTLER w Los Angeles
Pierwszy sklep HUSTLER Hollywood
otwarty w 1998 na słynnej „Sunset Strip”
w zachodnim Hollywood
Pierwszy magazyn HUSTLER
wydany w 1974
HUSTLER Video jest światowym liderem
w dziedzinie rozrywki od 1999
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OFERTA HUSTLER
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INNE OFERTY

EKSKLUZYWNA OFERTA SAPPHIRE DLA EUROPY

•
•
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Współpracujemy z wyżej wymienionymi firmami (i więcej) – największymi studiami rozrywki dla dorosłych (amerykańskimi oraz europejskimi)
i posiadamy prawo pierwokupu wszelkich nowych programów.
Każdego miesiąca publikujemy ponad 100 nowych programów z różnych gatunków, od wielu wydawców... jeśli widzisz programy wyprodukowane przez wydawców u
których posiadamy prawo pierwokupu, są to programy, które Sapphire Media odrzuciło z powodu problemów z jakością lub nie odpowiadały one naszym standardom
jakości.

Hustler TV, uznany za najlepszy, międzynarodowy kanał dla dorosłych na Venus 2010, oferuje rozrywkę dla
dorosłych w wersji hardcore marki HUSTLER, najpotężniejszej firmy na świecie w swojej branży.
Hustler TV obejmuje treści z najgorętszych i najbardziej popularnych filmów dla dorosłych wyprodukowanych
przez światowe studia i producentów dla dorosłych jak Hustler Video, Evil Angel i Zero Tolerance oraz wiele,
wiele innych.
Hustler TV posiada również więcej programów z Top Charts AVN DVD, niż jakikolwiek inny kanał telewizyjny
dla dorosłych i jest to jedyne miejsce, aby zobaczyć niezwykle popularne parodie Hustler, takie jak „Donald
Trump” i słynny program „Hustler Untrue Hollywood Stories”.
Hustler TV transmituje premierowe filmy w każdy piątek i sobotę wieczorem, jako część miesięcznego planu,
czym żaden rozrywkowy kanał dla dorosłych nie może się pochwalić. Dlatego też Hustler TV jest największą i
najbardziej renomowaną platformą w całej Europie.

Jeśli Twoi abonenci szukają kanału dla dorosłych w wersji hardcore, to HUSTLER TV jest oczywistym wyborem!
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ORYGINALNY, EKSKLUZYWNY HUSTLER

Własność prawna

Sapphire Media International B.V.

Licencja

Licencja Holenderska (Commissariaat voor de Media)

Gatunek

Dla dorosłych

Podgatunek

Parodie, filmy homoseksualne, MILF, nastolatki i inne popularne kategorie

Główna grupa docelowa

18+ mężczyźni/kobiety

Pozycjonowanie

Amerykańskie /europejskie treści dla dorosłych XXX SD

Język

Angielski

Czas nadawania

6 godzinny (CET 23:00-05:00) lub 24 godzinny blok

Program w godzinach największej
oglądalności

Najnowsze filmy w godzinach 23:00-01:00 CET

Studia nagraniowe
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•
•
•

Studio marki Hustler
Ekskluzywne studia amerykańskie, takie jak Jules Jordan Video i Zero Tolerance
Studia europejskie, włączając VIV Thomas, Club Sweethearts, 4Stroke Entertainment i Orgy
Max

Ilość programów na miesiąc

Średnio 4 filmy w czasie 6 godzinnego bloku. Podczas transmisji 24 godzinnej – 480 filmów na
miesiąc.

Reklama

Brak reklam, oprócz promowania strony internetowej kanału

Więcej szczegółów: www.hustlertveurope.eu
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Satelita

Astra 1L

Thor 5

Pozycja

19.2 East

0.8 West

Transponder

1105

709

Symbol (rate)

22,000 Msps

28 000 Msps

FEC

5/6

7/8

Częstotliwość

12,515 MHz

12264 MHz

Kodowanie

Irdeto

Irdeto

ID

4107

30920

Polaryzacja

Horizontal

Vertical

Dni transmisji

Codziennie

Codziennie

Czas transmisji

23.00-05.00
CET lub 24/24

23.00-05.00
CET lub 24/24

Transmission
Block

4x6

4x6

Wersja
językowa

Oryginalny

Oryginalny

ŚWIATŁOWÓD

evio

Blue Hustler, najpotężniejsza marka w świecie rozrywki dla dorosłych, która dostarcza innowacyjne spojrzenie i
różnorodność na rynku rozrywki erotycznej typu „soft”.
Blue Hustler, jest świetnym jakościowo kanałem erotycznym „softcore”, nastawionym na odbiór na rynku europejskim.
Z łatwością dostosowuje się do swoich odbiorców i dystrybutorów.
Blue Hustler przedstawia swój program jako prowokacyjny, erotyczny i seksowny z 5 tematycznymi wieczorami w
każdym tygodniu, włączając w to kategorie MILF, latinas czy big boobs. Kanał jest skierowany do mężczyzn i kobiet.
Blue Hustler oferuje jedyny w swoim rodzaju świat przyjemności i fantazji. Ponadto, Blue Hustler korzysta z ogromnej
oferty studii produkcyjnych i zawsze zapewnia dostępność nowych programów.

Jeśli poszukujesz doskonałej jakości w świecie erotyki softcore, Blue Hustler dostarcza najlepsze,
najbardziej poszukiwane programy w całej Europie!
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EROTYCZNY, SENSUALNY HUSTLER
Własność prawna

Sapphire Media International B.V.

Licencja

Licencja Holenderska (Commissariaat voor de Media)

Gatunek

Dla dorosłych

Podgatunek

Parodie, filmy homoseksualne, MILF, nastolatki i inne popularne kategorie

Główna grupa docelowa

18+ mężczyźni/kobiety
Idealnie współgra z kanałem Hustler TV – dla widzów, którzy poszukują erotyki
softcore.

Pozycjonowanie

Amerykańskie /europejskie treści dla dorosłych

Język

Angielski

Program Blue Hustler/Godziny nadawania

6 godzinny (CET 23:00-05:00) lub 8 godzinny blok (CET 21:00:05:00)
21:00 to 23:00 CET: Bikini i topless, bez nagości i erotycznych treści
23:00 to 00:00 CET: Topless, pełna nagość, bez odważnych treści
00:00 to 05:00 CET: Program seksualny, pełna nagość, bez odważnych treści, seksu

Program w godzinach największej oglądalności

Najnowsze filmy w godzinach 23:00-01:00 CET

Studia nagraniowe

•
•
•
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Studio marki Hustler
Ekskluzywne studia amerykańskie, takie jak Addicted to Girls, Wicked Pictures,
Third Degree
Studia europejskie, włączając 21st Sextury, Apex Media i 4Stroke Entertainment

Ilość programów na miesiąc

Średnio 4 filmy w ciągu jednej nocy w zależności od długości; w ciągu 8 godzinnego
bloku pomiędzy 90 - 120 programów na miesiąc

Reklama

Brak reklam, oprócz promowania strony internetowej kanału
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Satelity

Hotbird 13E

Thor 5

Pozycje

13.0 East

0.8 West

Transpondery

63

BSS 29

Symbol (rate)

30.000 Msps

28 MS/s

FEC

2/3

7/8

Częstotliwość

10,930 MHz

12,264.52 MHZ

Kodowanie

Irdeto

Iredto

ID

615

30915

Polaryzacja

Horizontal

Vertical

Dni transmisji

Codziennie

Codziennie

Czas transmisji

21.00-05.00 CET
23.00-05.00 CET
00:00-05:00 CET

23.00-05.00 CET

Transmission Block

1x5 h or 1x6 h or 1x8 h

1x6 h

Wersja językowa

Oryginalny

Oryginalny

światłowód

evio

Barely Legal TV proponuje najgorętsze, młode amatorki z najlepiej sprzedającego się
magazynu Hustler - już dziś w Twojej telewizji!
Barely Legal TV nadaje przez 24 godziny na dobę, odkrywając i spełniając wszystkie Twoje
fantazje razem z nowicjuszkami. Nasze dziewczyny nie są aniołkami… są dorosłe i gotowe,
aby codziennie spełnić każdą Twoją zachciankę.
Dołącz do zabawy i pozwól seksualnie ciekawskim studentkom pokazać Ci, dlaczego Barely
Legal TV to doskonały wybór!
Dołącz do zabawy z Barely Legal TV, dostarczanego ekskluzywnie przez Sapphire Media International – Gdzie klienci są na
pierwszym miejscu!
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OSTRY, EKSKLUZYWNY HUSTLER

Własność prawna

Sapphire Media International B.V.

Licencja

Licencja Holenderska (Commissariaat voor de Media)

Gatunek

Dla dorosłych

Podgatunek

Głównie młode dziewczyny 18 – 20 lat w kategoriach takich jak, parodie, lesbian, mieszane i
inne

Główna grupa docelowa

18+ mężczyźni/kobiety

Pozycjonowanie

Amerykańskie /europejskie treści dla dorosłych SDX

Język

Angielski

Godziny nadawania

21:00 to 03:00 CET: Topless, pełna nagość, bez odważnych treści

Program w godzinach największej oglądalności

Nowe filmy nadawane w godzinach 21:00-01:00 CET

Studia nagraniowe

•
•
•
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Studio marki Hustler
Ekskluzywne studia amerykańskie, takie jak Addicted to Girls, Zero Tolerance, Third
Degree
Studia europejskie, włączając 21st Sextury, JLM Productions

Ilość programów na miesiąc

5 filmów w ciągu jednej nocy, powtarzających się 4 razy w miesiącu, w różnych odstępach
czasu;
ogółem 40 unikalnych filmów na miesiąc, 10 premier w miesiącu

Reklama

Brak reklam, oprócz promowania strony internetowej kanału
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Satelita

Eutelsat 16A

Pozycja

16.0° East

Transponder

D09

Symbol (rate)

30000 Msym/s

FEC

5/6

Częstotliwość

11.637 Mghz

Kodowanie

DVB-S2

ID

1917

Polaryzacja

Horizontal

Dni nadawania

7 dni w tygodniu

Czas nadawania

20:00 to 02:00 GMT

Transmission Block

6 godzinny

Wersja językowa

Angielski

Hustler HD, Europejski kanał dla dorosłych w wersji HD sławnej marki Hustler!
Filmowany i dostarczany w spektakularnej jakości HD, Hustler HD oferuje 35 premier
filmowych na miesiąc z ekskluzywnej listy studii nagraniowych dla dorosłych, o czym inni
dostawcy mogą tylko pomarzyć.

Hustler HD nie jest wersją HD kanału Hustler TV. Program Hustler HD znacznie różni się od
Hustler TV; w żadnym momencie nie nadajemy tych samych filmów. Wszelkie nowości są
transmitowane najpierw na Hustler HD zanim pojawią się na kanale Hustler TV.
Hustler HD jest skierowany do szerokiej publiczności poprzez różnorodność kategorii,
włączając wysoko budżetowe filmy, parodie, gonzo, krótkie klipy i wiele innych. Cały materiał
jest kręcony w jakości HD.
Dołącz do rewolucji HD z Hustler HD, dostarczanego ekskluzywnie przez Sapphire Media International – Gdzie klienci są na
pierwszym miejscu!
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OSTRY, EKSKLUZYWNY HUSTLER
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Własność prawna

Sapphire Media International B.V.

Licencja

Licencja Holenderska (Commissariaat voor de Media)

Gatunek

Dla dorosłych

Podgatunek

Parodie, filmy homoseksualne, MILF, nastolatki i inne popularne kategorie

Główna grupa docelowa

18+ kobiety/mężczyźni/pary

Pozycjonowanie

Amerykańskie /europejskie treści dla dorosłych Full HD

Język

Angielski

Godziny nadawania

6 godzinny (CET 23:00-05:00) lub 24 godzinny blok

Program w godzinach największej oglądalności

Nowe filmy między 23:00-01:00 CET

Studia nagraniowe

• Studio marki Hustler
• Ekskluzywne studia amerykańskie, takie jak Jules Jordan and Zero Tolerance
• Studia europejskie, włączając Viv Thomas, Club Sweethearts, 4Stroke Entertainment,
Orgy Mad i DDF Productions

Ilość programów na miesiąc

Średnio 4 filmy na noc w ciągu 6 godzinnego bloku. Podczas 24 godzinnego nadawania –
480 filmów na miesiąc

Reklama

Brak reklam, oprócz promowania strony internetowej kanału
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Satelita

Hotbird

Pozycja

13 East

Transponder

158

Symbol (rate)

30,000 Msps

FEC

2/3

Częstotliwość

10,930 MHz

Kodowanie

Irdeto

ID

HUSTLER HD 16933 (24 hours)
HUSTLER HD! 16944 (6 hours/23:00-05:00
CET)

Polaryzacja

Horizontal

Dni nadawania

Codziennie

Czas nadawania

23.00-05.00 CET lub 24/24

Transmission Block

4x6

Wersja językowa

Oryginalny

Private TV, GORĄCY, DZIKI I SEKSOWNY – sieć rozrywki dla dorosłych!
Private TV to kanał, gdzie abonenci jako pierwsi zobaczą wszystkie ostatnie premiery filmowe
Private TV, włączając w to największe hity.

Program Private TV prezentuje kultową klasykę gatunku oraz ekskluzywne wywiady za
kulisami i materiał filmowy dostępny tylko na Private TV.
Świętując swoje 50-lecie, Private TV nieprzerwanie dostarcza najgorętsze materiały
z europejskiego rynku specjalnie dla Twoich abonentów.

Private TV, marka numer 1 w świecie rozrywki dla dorosłych stanowi świetne uzupełnienie dla
Hustler TV w Twojej ofercie.
Jeśli Twoi abonenci poszukują najlepszego, wyróżniającego się kanału na tle innych w świecie dla dorosłych, Private TV
to najlepszy wybór!
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ORYGINALNY, EKSKLUZYWNY PRIVATE

22

Własność prawna

Sapphire Media International B.V.

Licencja

Licencja Holenderska (Commissariaat voor de Media)

Gatunek

Dla dorosłych

Podgatunek

Filmy typu „role-play”, fetysze, filmy homoseksualne, MILF, nastolatki, anal

Główna grupa docelowa

18+ kobiety/mężczyźni/pary

Pozycjonowanie

Europejskie treści dla dorosłych XXX

Język

Angielski

Godziny nadawania

6 godzinny (CET 23:00-05:00) lub 24 godzinny blok

Program w godzinach największej oglądalności

Nowe filmy między 23:00-01:00 CET

Studia nagraniowe

Private
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Satelity

Hotbird dla jakości HD

Thor 5 dla jakości SD

Pozycja

13 East

0.8 West

Transponder

133

BSS 29

Symbol (rate)

27,500 Msps

28 MS/s

FEC

3/4

7/8

Częstotliwość

11,179 MHz

12,264.52 MHZ

Kodowanie

Irdeto

Iredto

ID

6 godzin: Private TV! 4961
24 godziny: Private TV 4960

30909

Polaryzacja

Vertical

Vertical

Dni nadawania

Codziennie

Codziennie

Czas nadawania

23.00-05.00 CET lub 24/24

24/24

Transmission Block

4x6

4x6

Wersje językowe

Oryginalny

Oryginalny

Światłowód

EVIO

EVIO

Sapphire Media International B.V. nieprzerwanie od dekady jest obecny w świecie rozrywki dla dorosłych
i jako wiodąca marka jest przekonana o tym, że sukces usługi VOD polega na ścisłej współpracy pomiędzy
operatorami, a dostawcami treści erotycznych.
Dział „dla dorosłych” jest kluczową kategorią każdego serwisu VOD. Jest także najczęściej poszukiwaną
kategorią, jednak dobrze jest zapewnić abonentom szeroki wybór innych gatunków i na bieżąco aktualizować
bazę nowości.
Jako firma posiadamy rozległą wiedzą na temat dostępnych produktów na rynkach europejskim
i amerykańskim, oraz dostęp do najnowszych materiałów i nowych talentów. Możemy pochwalić się
znajomością wymogów prawnych i dobrymi relacjami z największymi studiami produkcyjnymi.
Nasz program został specjalnie wyselekcjonowany, aby zachęcić potencjalnych klientów. Dokonaliśmy selekcji
na podstawie raportów sprzedażowych, aby każdy operator mógł stworzyć swój spersonalizowany VOD.
Dodatkowo, szata graficzna i streszczenia mogą zostać dostarczone w wybranym języku.
Nowe, unikalne i ekscytujące programy, takie jak np. parodie Hustler, czy „Untrue Hollywood Stories” są
nadawane w oszałamiającej jakości HD i formatach 3D.
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 Szansa na zwiększenie wyników sprzedażowych
i zdobycie zainteresowania wśród potencjalnych klientów
 Nieustannie aktualizowana biblioteka z tysiącami filmów
 Ekskluzywne treści od najsławniejszych i nagradzanych studii
produkcyjnych
 Miesięczne analizy sprzedażowe – na prośbę klienta
 Spersonalizowana szata graficzna w różnych językach
 Elektroniczna dostawa treści, szaty graficznej i filmów w
wybranych formatach
 Treści w SD, HD i 3D

Nowości
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HUSTLER przedstawia HIS, przykuwający uwagę kanał dla
homoseksualistów,
który
oferuje
różnorodne
filmy,
w zależności od indywidualnych upodobań, wyprodukowanych
przez:
• CitiBoyz
• Next Door Studios
• VCA
…i wiele więcej, z udziałem gwiazd z różnych gatunków
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MOBILE
Sapphire Media oferuje ogromną bibliotekę wysokiej jakości
filmów HD, specjalnie wyprodukowanych dla platform
mobilnych, takie jak:
• Filmy pełnometrażowe XXX, włączając słynne parodie, Untrue
Hollywood Stories, filmy Barely Legal i wiele więcej
• Oryginalne sceny wraz z ekskluzywnymi wywiadami
z aktorami. Treści „soft”, striptiz, topless i pełna nagość.
Nieedytowane sceny, dostarczane w surowej oprawie,
pozwalają partnerom dodać własne audio i edytować je
według własnego uznania, aby osiągnąć pożądane wyniki
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