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RED CARPET MEDIA GROUP

Red Carpet TV(„tradycyjna telewizja w cyfrowym świecie”)
Red Carpet jest unikalnym kanałem
lifestyle’owym, który dostarcza widzom
pełen pakiet aktualności ze świata
showbiznesu, popkultury i sztuki
w nowoczesnej, dynamicznej formie.

WRAZ ZE STARTEM JESIENNO-ZIMOWEJ RAMÓWKI
ZAPRASZAMY DO ROZSZERZONEGO PASMA
FILMOWO-SERIALOWEGO

RED CARPET MEDIA GROUP

Zasięg techniczny kanału (5,4 mln gospodarstw)
189

40%

856 lub 420
187
517

Polskiej publiczności

5 mln gospodarstw domowych
tj. 12,5 mln widzów

204
815 i 816

RED CARPET MEDIA GROUP

4 pasma tematyczne
Ramówka kanału Red Carpet podzielona jest na cztery pasma tematyczne RED NOW, RED POP, RED Classic & RED LIVE.

W paśmie POP przyjrzymy się wszystkiemu co

LIVE to pasmo transmisji na żywo z wydarzeń
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oraz z najważniejszych wydarzeń show-
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z twórcami.
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Pasmo NOW dedykowane jest dostarczaniu

Kultowe produkcje filmowe, których oferta jest

widzowi najświeższych informacji ze świata

stale poszerzana, obejrzymy w paśmie CLASSIC.

kultury i szoł-biznesu. Jesteśmy na

To propozycja dla miłośników klasyki kina,
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dokonania twórców, którzy wpłynęli na obecny

antenie kanału.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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Magazyn „ Dzieje się”
Magazyn „Week” przybliża widzom najważniejsze wydarzenia
showbiznezowe i kulturalne mijającego tygodnia. Wywiady
z gwiazdami, relacje z imprez i podsumowania eventów,
pokazujemy w każdą niedzielę.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„FILM NEWSY”
Program „FILNEWSY” raz w tygodniu prezentuje widzom najświeższe
relacje z najnowszych Polskich premier kinowych. Zobaczymy w nim
wywiady z twórcami, relacje z gal premierowych i wywiady
z krytykami filmowymi.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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”WARSZTAT FILMOWY”
Program będzie prawdziwą gratką dla miłośników filmów
i seriali, którzy czują się przytłoczeni liczbą nowych produkcji.
Redakcja wyselekcjonuje dla nich najważniejsze informacje
i zarekomenduje najciekawsze pozycje wchodzące do kin i na
platformy.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„Muzyczny Express”
„Muzyczny Express” ukazuje widzom sylwetki najciekawszych,
topowych artystów sceny muzycznej, przybliżając kulisy
powstawania ich największych hitów, i analizując sekrety ich
niesamowitych fenomenów i sukcesów.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„Skąd ja Cię znam?”
Ten program to seria odkrywająca nieznane kulisy sławy gwiazd,
które mają właśnie swoje 5 minut. Postaci, które zaczęły wspinać się
na same szczyty popularności, ale których początki kariery mogą
wydawać się mgliste. W programie zostaną przypomniane ich
wcześniejsze dokonania, epizodyczne role czy występy w reklamach.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„Planetarium”
Planetarium prześwietla gwiazdy i celebrytów na wylot. Wpadki,
niegrzeczne wypowiedzi, popełniane faux-pas, awantury i źle
dobrane kreacje – w programie rozliczamy z grzeszków i uczymy
nasze gwiazdki klasy ;)
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„Nie zawsze czerwony
dywan”
Nasza kamera spędza cały dzień z wybraną gwiazdą, towarzysząc jej
w pracy, codziennych czynnościach i przygotowaniach do oficjalnych
wyjść. W międzyczasie przeprowadzamy z gwiazdą wywiad-rzekę
o początkach kariery, trudnościach, celach i marzeniach.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„Ikony”
Cykl przedstawi twórców, którzy zyskali status kultowych nazwiska, które na trwałe zapisały się w historii pop-kultury.
Poznamy biografie niezapomnianych aktorów, wyjątkowych
muzyków, błyskotliwych pisarzy, genialnych twórców,
kultowych artystów i najwybitniejszych postaci mediów.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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Pasmo filmowoserialowe
Nasze pasmo filmowe, zawiera kultowe pozycje klasyki kina z
kultowymi, wielokrotnie nagradzanymi gwiazdami Hollywood oraz
najznamienitszymi reprezentantami europejskiego ekranu.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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„Muzyczny Express
Classic”
„Muzyczny Express” przybliża widzom twórczość najwybitniejszych,
ponadczasowych i szeroko uznanych artystów sceny muzycznej,
przybliżając kulisy powstawania ich największych hitów, drogę do
sławy oraz przebieg karier, które tworzyły historię nowoczesnej
muzyki.
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Formaty w pasmach
11 stałych formatów w ramówce
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Relacje na żywo
Bezpośrednie, pełne i wyczerpujące relacje z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych, takich jak premiery filmowe, gale wręczenia
nagród, muzyczne festiwale i wydarzenia szoł-biznesowe.
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Start nowych formatów
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„Suknia ślubna w 1 dzień”
Popularna stylistka będzie pomagać pannom młodym w kryzysie. Źle
dopasowana suknia i mało czasu do ślubu? Zaradzimy temu. Nasza
prowadząca w trybie expressowym dobierze odpowiednią suknię,
dodatki oraz makijaż. Zadba też o rodzinę Panny młodej, a nawet o
Pana młodego. A co najważniejsze, zrobi to wszystko w 2 tygodnie!
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Start nowych formatów
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„Insta przegląd”
Poprzez konta w mediach społecznościowych, sprawdzamy i
podsumowujemy co ciekawego wydarzyło się u gwiazd i celebrytów
w minionym tygodniu. Prezentujemy wszystko co najciekawsze na
lokalnym jak i zagranicznym rynku szoł-biznesu.
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Start nowych formatów
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„Niebezpieczne związki”
Biograficzny format, który analizuje początki, przebieg jak i zakończenie
związków, lokalnych i zagranicznych celebrytów, gwiazd i artystów.
Kto do kogo pasuje, która para nie powinna była się rozstać, a kto jeszcze
do siebie wróci?
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Red Carpet w przestrzeni internetowej
01

www.red-carpet.pl
Każdy materiał, który zamieszczamy w sieci, trafia przede wszystkim
na naszą oficjalną stronę internetową, która jest finalnym punktem,
do którego kierujemy fanów internetowych – z Instagrama,
Facebooka oraz YouTube.
Również na stronie, widz może sprawdzić plan programowy kanału
na najbliższy tydzień.
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Red Carpet w przestrzeni internetowej
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YouTube
Nasz kanał YouTube subskrybuje ponad 1100 osób, a wiele z naszych
materiałów liczy dziesiątki tysięcy wyświetleń, co pozwoliło na
włączenie i wyświetlanie reklam podczas oglądania filmów na
naszym kanale. Zamieszczamy na nim krótkie formy, najciekawsze
wypowiedzi gwiazd, najważniejsze momenty wywiadów oraz krótkie
w formie podsumowania najciekawszych wydarzeń.
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Red Carpet w przestrzeni internetowej
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Facebook
Profil prowadzimy przy pomocy filmów naszej produkcji. Stylem
naszych publikacji, angażujemy fanów i obserwatorów w interakcje,
motywujemy do wyrażania opinii i komentowania postów. Liczba
naszych fanów oraz poziom ich zaangażowania, sukcesywnie wzrasta.
Fanpage liczy 2900 obserwujących, a dotarcie posta sięga ponad 50
tysięcy użytkowników.
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Red Carpet w przestrzeni internetowej
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Instagram
Dzięki Instagramowi, zespół Red Carpet zamieszcza relacje z eventów,
premier i pokazów na żywo, nie tylko przez emisję telewizyjną –
gdziekolwiek jesteśmy, nasi followersi widzą to na bieżąco. Liczba
obserwatorów profilu Red Carpet Polska stale wzrasta. Jakość
materiałów zamieszczanych na profilu, w sposób organiczny
przekierowuje widza przed ekran telewizora, lub na stronę www.
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Red Carpet w przestrzeni internetowej
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Red Carpet Digital
Jest to nasza autorska platforma, stworzona w celach handlowych
oraz barterowych. Będąc na wszystkich najważniejszych
wydarzeniach w Polsce, kręcimy godziny materiału, który później
dzielimy na krótsze formy, i umożliwiamy zakup detaliczny, masowy
lub barter wielu partnerom biznesowym z branży mediów
i szołbiznesu.

DYSTRYBUCJA:
Barbara Guźniczak
Prezes Zarządu
Tel. +48 502 394 141
b.guzniczak@pasjatv.pl

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

PIERWSZY KANAŁ POPKULTURALNY.

