KANAŁ LINEARNY

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

JEST NADAWANY Z 25 FPS,
KTÓRY FORMAT WSPÓŁGRA Z HDMI
1.4.

125 GODZIN VOD STORIES ROCZNIE
35 000 GODZIN LINEARNEGO
STREAMINGU (4 KANAŁY)
opcjonalnie: może być używany do
catchup tv

nadawanie
SD Mpeg4

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

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

FashionTV UHD jest
nadawane witf
25fps/10 MB z
połową pasma,
rozdzielczość taka
sama
jak 4K

NA CAŁYM ŚWIECIE
Od momentu powstania
FashionTV stał się kanałem
satelitarnym o najwyższej
dystrybucji

płatna telewizja
500 mln zasięgu

smart tv
500 mln zasięgu

smartfony
1,5 mld zasięgu

miejsca publiczne
10 mln zasięgu

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.

TOPOWE PROGRAMY

WIDZOWIE FTV

Widzowie FTV są komercyjnie wrażliwi, składają się
z modelek, projektantów i celebrytów. Ich decyzje
zakupowe są napędzane przez modę i trendy. Dlatego
reklama kieruje ich wyborami zakupowymi.

WIDZOWIE FTV
MĘŻCZYŹNI 4-17
MĘŻCZYŹNI 18-34
MĘŻCZYŹNI 35-54
MĘŻCZYŹNI 55+
KOBIETY 4-17
KOBIETY 18-34
KOBIETY 35-54
KOBIETY 55+

DLACZEGO FASHION TV W UHD?
Im bliżej piękna tym bardziej doceniasz każdy jego szczegół! Tak jak
widzowie sportowi chcą zobaczyć zawodników i ruchy, tak widzowie
FashionTV chcą zobaczyć modelii, ich twarze, projekt, materiał, fakturę,
makijaż w najdrobniejszych szczegółach, aby mieć doświadczenie z
pierwszych rzędów, w jakości UHD.

,,UHD POZWALA WIDZOM BYĆ CZĘŚCIĄ SHOW"
TAK ZACZYNALIŚMY,
PROJEKTANCI DOMAGALI SIĘ JAKOŚCI UHD:
Projektanci wolą UHD, ponieważ mogą pokazywać swoje produkty - na
dużych cyfrowych billboardach na ulicach miast, jak również na
wystawach sklepowych, lotniskach, w telewizorach i w domach ludzi.
Filmowanie w UHD pozwala podkreślić piękno mody w każdej kolekcji
projektanta i sprawia, że luksusowe produkty stają się bardziej pożądane.
Ujęcia w UHD realizowane są w 50 fps przy użyciu wysokiej klasy kamer,
dając oszałamiające obrazy nawet przy słabym oświetleniu.
Aby nadać mu bardziej miękki charakter, podobny do sposobu, w jaki
filmy są transmitowane. nadajemy w 10Mbit/s z 25fps. Przynosi to
znaczne oszczędności, ponad 50% dla operatorów i zapewnia stabilny
obraz dla komfortowego oglądania.

PRODUKUJEMY WSZYSTKIE
GŁÓWNE POKAZY MODY
OD PROGRAMÓW, INNOWACYJNYCH
MOŻLIWOŚCI CYFROWYCH I
ZINTEGROWANYCH PARTNERSTW - MAMY
WSZYSTKO POD KONTROLĄ.
Pokazy mody, wybiegi, backstage, trendy
nowe projekty, nowe modele idealnie
pokazują się w 4K. Obejmujemy wszystkie
główne tygodnie mody w Mediolanie,
Paryżu, Moskwie, Cannes Film Festival, z
najbardziej popularnymi pokazami strojów
kąpielowych i show VICTORIA SECRET.
Bielizna, Sesje zdjęciowe strojów
kąpielowych w egzotycznych miejscach,
gdzie czujesz piasek pod stopami itp.

Przegląd rynku
FashionTV

Eutelsat wspiera rozwój 4K od 2015 roku.
FashionTV był przekazywany na satelicie
Eutelsat Hotbird (13E).
Jest dostępny w całej Europie, na Bliskim
Wschodzie oraz aż do Kazachstanu
i zachodniej Rosji.

DLA RESZTY ŚWIATA KANAŁ
DOSTARCZANY PRZEZ ZIXI
I PLATROFMY OTT

DLACZEGO WARTO
OGLĄDAĆ FASHIONTV 4K?
NASZE TREŚCI SĄ ZAWSZE AKTUALNE, CO
OZNACZA, ŻE OSTATNIE 24 GODZINY
POKAZUJE.
FashionTV jest pierwszym 24/7 modowym i
lifestylowym kanałem znanym od 20 lat w Rosji.
Nasze metody prezentacji wszystkiego co związane
z modą są popularne nie tylko w Rosji, ale na
całym świecie.
FashionTV UHD idzie o krok dalej, oferując pełne
zanurzenie, z oszałamiającymi obrazami na dużych
ekranach telewizyjnych. Dzięki temu
doświadczeniu 4K, Twoi subskrybenci pozostaną
lojalnymi klientami przez lata.

PARAMETRY TECHNICZNE

SATELITA

OPERATORZY IP

OPERATORZY
KABLOWI

GOSPODARSTWA
DOMOWE

OPERATORZY

TELEKOMUNIKACJA

PLATFORMY OTT

DYSTRYBUCJA W POLSCE
Barbara Guźniczak
Prezes Zarządu
Tel. +48 502 394 141
b.guzniczak@pasjatv.pll

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

