TV Zemědělec
 TV Zemědělec je internetová platforma

 Pořady TV Zemědělec jsou na téma:

pro vytváření a přehrávání zpravodajských
a odborných zemědělských pořadů.

 Audiovizuální prezentace je jednou z nejlepších
vzdělávacích metod.



zemědělská politika, rostlinná výroba, živočišná
výroba, zemědělská technika a obnovitelné
zdroje energie.

 Díky interaktivní technologické platformě
můžete cíleně zasáhnout uživatele
na všech dostupných zařízeních
(PC, telefon, tablet).

Spojení obrazu se zvukem umožňuje předvést
produkt, jeho výhody, sdělit příběh, budovat
image značky či přímo prodávat.

 TV Zemědělec je přesvědčivé médium, které

pomocí audiovizuálního sdělení dokáže vzbudit
pozitivní emoce a vytvořit asociace se značkou.

ZEMĚDĚLSKÉ TELEVIZNÍ NOVINY
Souhrn aktuálních zemědělských informací uplynulého týdne.
Uveřejněno vždy v pátek.
Možnost partnerství ZTN:
• Umístění loga ve zprávách každou minutu pořadu v délce 10 sekund
CENA 1 500 Kč
• Umístění loga ve zprávách každou minutu pořadu v délce 10 sekund
a v úvodu zpráv reklama (celá obrazovka)
CENA 3 000 Kč

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
Pomůžeme vám s propagací vašich zemědělských novinek, umožníme
seznámit spotřebitele s jednoduchostí obsluhy propagovaných zařízení a jejich využití v provozu. Vhodné pro zemědělské
stroje, technologie, aplikaci přípravků na výživu a ochranu rostlin, odrůdové pokusy.
V ceně produktů je videonahrávka pořadu, který bude poskytnut firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu pořadů
na www.tvzemedelec.cz a v případě zájmu na www.tvrolnickenoviny.sk, youtube kanál Profi Press.
VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY
Délka trvání 5–15 minut
Zpracování:
• Vybavení TV Zemědělec včetně přípravy a moderátora
základní cena 6 000 Kč
(kamerová a zvuková technika + DRON)
• Cestovné – 10 Kč/km
• Natáčecí hodina na místě – 300 Kč/h
• Speciální práce nad rámec základní ceny (další korektura atp.) – 150 Kč/h

Vlastimil Uhlíř
Multimediální specialista
+420 727 817 524
vlastimil.uhlir@profipress.cz
www.profipress.cz

ODBORNÁ DISKUSE
• Moderovaná diskuse redaktora našeho vydavatelství
s odborníky a významnými osobnostmi na danou
problematiku.
• V ceně produktů je videonahrávka pořadu, umístění
v archivu pořadů na www.tvzemedelec.cz a využití
propagace i na vašem webu.
Délka trvání 20–45 minut
Zpracování:
• Sponzor – 20 % délky pořadu dodaný product
placement (umístění produktu) v obraze, úvodní logo,
představení sponzora
CENA 9 000 Kč
• Sponzor pořadu – 40 % délky pořadu dodaný
product placement (umístění produktu) v obraze,
úvodní video, logo během pořadu, článek v týdeníku
Zemědělec s odkazem
CENA 14 000 Kč

PARTNERSTVÍ V ODBORNÉ DISKUSI FORMOU
DODANÉHO PRODUCT PLACEMENTU. PROMÍTÁNÍ ŽIVÉ
KULISY NA POZADÍ V PODOBĚ INFOGRAFIKY, VIDEA,
FOTOGRAFIE.
Cena: 3 minuty = 2 400 Kč

TÉMATA ODBORNÉ DISKUSE
Datum
(úterý 10:00 h)

Téma

Redaktor

5. 1.

Moderní trendy ve výživě a chovu prasat

Lukáš Prýmas

19. 1.

Moderní sklízecí mlátičky

Luboš Stehno

2. 2.

Pěstování kukuřice

David Bouma

16. 2.

Úspěšný pěstitel zeleniny

Arnošt Jílek

23. 2.

Eliminace sucha při zpracování půdy

Jiří Hruška

2. 3.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR
Barbora Venclová
a v zemích EU

9. 3.

Co může chovatel a co může
jen veterinární lékař

Irena Sekaninová

23. 3.

Technika pro menší farmy

Roman Paleček

6. 4.

Moderní výživa dojnic

Jana Velechovská

18. 5.

Pěstování řepky

Petr Hezký

1. 6.

Welfare a jeho zákonné aspekty v chovu
prasat

Karel veselý

15. 6.

Úspěšný pěstitel jablek

Daniela Urešová

6. 7.

Bioplynové stanice pro budoucnost

Jiří Trnavský

20. 7.

Produkční choroby skotu

Alena Ježková

3. 8.

Spotřeba hnojiv v ČR a v zemích EU,
nezbytnost výživy rostlin

Jana Pančíková

16. 8.

GMO plodiny, ano či ne?

Petra Vaňatová

7. 9.

Založení nového sadu

Lucie Poláková

5. 10.

Co umí moderní traktor

Martina Karásková

19. 10.

Eliminace utužení půdy

Petr Beneš

2. 11.

Welfare v moderních chovech prasat

Martin Jedlička

30. 11.

Setkní s ministrem

Martin Sedláček

ODBORNÝ FIREMNÍ POŘAD
Vystoupení zástupců jedné firmy, kteří v našem studiu
představí svoji společnost a sortiment, služby a novinky.
V ceně produktů je videonahrávka pořadu, která bude
poskytnuta firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu
pořadů na www.tvzemedelec.cz a v případě zájmu na
www.tvrolnickenoviny.sk

TV REPORTÁŽ
Atraktivní reportáž z odborné akce, semináře, konference,
představení vaší firmy, výrobního procesu, zázemí servisu atd.
V ceně produktu je videonahrávka pořadu, která bude
poskytnuta firmě pro vlastní využití. Umístění v archivu
pořadů na www.tvzemedelec.cz a v případě zájmu
na www.tvrolnickenoviny.sk

VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY
Délka trvání 20–45 minut

VIDEO MŮŽE OBSAHOVAT FORMÁT REKLAMY
Délka trvání 5–20 minut

Zpracování:
• pořad s odborníkem a firmou na volitelné téma
CENA 9 000 Kč

Zpracování:
Základní paušální cena 9 000 Kč obsahuje:
• přípravu scénáře
• produkční
• kamerovou a zvukovou techniku
• DRON
• natažení dat, střih a zpracování záznamu, max. 2 korekce

• pořad s odborníkem a firmou na volitelné téma včetně
redaktora
CENA 12 000 Kč

