
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

...mert új élmények nélkül szürkébb az élet, és ha valamire, akkor élményekre egész biztosan 

érdemes költeni! 

 

POGGYÁSZ 

MAGAZINMŰSOR A TV2-N 

 

 

A műsor célja, hogy szórakoztató, de ugyanakkor ismeretterjesztő formában mutassa be a hazai és 

külföldi úticélokat; hétről-hétre új ötletekkel szolgál az egész családnak, hogy hol töltsék 

szabadidejüket, vagy éppen milyen programmal, kikapcsolódással színesítsék a hétvégéiket. 

 

A műsor felépítése: teljes műsoridő - 25 perc 

beltartalom: 20-22 perc  

 

 

Megjelenés a TV2 és SUPER TV2 csatornákon: 
 
Adás ideje: szombat 12.15 TV2 
Ismétlés: egy héttel később vasárnap  SUPER TV2 
1,5 perces rövid adások: hétfőtől-péntekig naponta 4x (összesen 20 db/hét)  SUPER TV2 
Adás promóciók (beharangozó): 7 db/hét TV2; 20 db/hét SUPER TV2 
+ 
Megjelenés a műsor saját, webszakemberek által menedzselt Facebook oldalán. 
Megjelenés a műsor saját honlapján.  
 
 

Amit az Ön igényei szerint mi garantálunk: 

 Beltartalmi megjelenés a Poggyász magazinműsorban: 3-4-5 perces reklámriport elkészítése 

 Forgatás a helyszínen, teljes stábbal, felszereléssel (kamera, drón, gopro) 

 Full HD minőségű felvételek, majd a szerkesztett adás elkészítése az Ön szolgáltatásáról, a 
látnivalóról, narrálva. 

 A kész adás anyag az Ön/Önök tulajdona lehet, azt szabadon felhasználhatja rendezvényein, 
honlapján (kivéve más tévécsatornákat) 

A felvételekhez internetes letöltési lehetőséget biztosítunk. 
 
 
 
 

II. / 4. melléklet



TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, KEDVES RENÁTA 
 
A Júniusban adásba kerülő műsor a Balatoni régióban játszódik, és két másik kiemelt 
turisztikai város mellett harmadik szereplőnek szeretnénk Keszthelynek is felajánlani a 
műsorban való szereplés lehetőségét.  
 
Az ajánlatunk röviden: 
 
MÉDIAAJÁNLAT 1 - POGGYÁSZ MAGAZIN 
Adásban: 2018. június 23 
 
Forgatás: Egyeztetés alapján műsorba kerülés előtt 2- 1,5 héttel (Akár a nyitó hetükön is junius 15 környékén) de ezt minden eseten 

egyeztetjük a résztvevőkkel. 

Ez a forgatás kb 2-3 órát venne igénybe. Lehet benne interjú lehetőség is természetesen amiben Örömmel vennénk, ha ezt egy kompetens 
személlyel készíthetnénk el. 

 

A megjelenesbe természetesen bevonhatóak a TDM kiemelt turisztikai szereplői is így a költségek megoszlanának de a műsor sikere közös 
lenne... 

 

 
Megjelenésben TOTAL: 

Adásban : 1 db 

Ismétlés: 1 db 
Adáspromo STv2 (adást megelőző héten): 20 db 

Adáspromo Tv2 (adást megelőző héten): 7 db 

1,5 perces rövid adások STv2 (Adást követő héten) : 20 db 
TOTAL: 49 DB 

TOVÁBBI MEGJELENÉSEK 

Megjelenés a műsor saját FACEBOOK oldalán. 
Megjelenés a műsor saját WEBOLDALÁN.  

 

 
Az adásokat pedig ITT tudják megtekinteni - ha esetleg nem ismernétek a műsort:  

https://tv2.hu/musoraink/poggyasz 

 
Az alábbi adásban pl Balatoni települesek bemutatását láthatja termeszetesen a teljesség igénye nélkül:  

 

Hévíz: 
https://tv2.hu/musoraink/poggyasz/237967_poggyasz---2017.-06.-17..html 

 

Balaton 
https://tv2.hu/musoraink/poggyasz/239085_poggyasz---2017.-07.-08..html 

 

 

Ár 3 percre: 230 000 Ft + 15 000 Ft utiköltség + ÁFA 

Ár 4 percre: 290 000 Ft + 15 000 Ft utiköltség + ÁFA 
Ár 5 percre: 350 000 Ft + 15 000 Ft utiköltség + ÁFA 
 

Üres adásidő jelenleg egy db van,  
Az ajánlat érvényessége: 2018. 04. 28 
 

Fizetési határidő: Az adást megelőző 5 munkanappal  
 
Ha bármilyen kérdése lenne ezzel kapcsolatban a lenti elérhetőségeken állok rendelkezésére. 
 
KÉREM A DÖNTÉSÜKRŐL A LEHETŐ LEGHAMARABB TÁJÉKOZTASSANAK MIVEL A MŰSORSÁV FOGLALÁSA 
FOGLALÁSI SORRENDBEN TÖRTÉNIK.  
 
Az adásokat ONLINE is akárhányszor visszanézhetik.A  http://tv2.hu/musoraink/poggyasz  oldalon 
 

  

https://tv2.hu/musoraink/poggyasz
https://tv2.hu/musoraink/poggyasz/237967_poggyasz---2017.-06.-17..html
https://tv2.hu/musoraink/poggyasz/239085_poggyasz---2017.-07.-08..html
http://www.tv2.hu/

