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Súčasťou ponuky sú aj spoty na maďarských 
televíznych staniciach, ktoré podľa dostupných
údajov sledovanosti sú na úrovni 3 percent. 
Okrem celoplošného reklamného priestoru 
v Maďarsku, vašu reklamu budú sledovať 

aj v okolitých štátoch, ktorých káblové maďarské
média pôsobia a sú dostatočne sledované 
(Slovensko, Rakúsko, Srbsko, Rumunsko).

®

Z prieskumu vyplýva, že Slováci sledujú televíziu tri hodiny 
denne a je ich hlavným kanálom, z ktorého čerpajú 

informácie. Využite ten čas a zviditeľnite svoju spoločnosť 
na staniciach, ktoré patria do skupiny 

JOJ GROUP (JOJ, PLUS, WAU, JOJ Cinema, RiK), 
na jedinej slovenskej spravodajskej stanici TA3, 

či na maďarských televíznych staniciach.
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TA3 je jedinou spravodajskou televíziou na slovenskom 
mediálnom trhu, ktorá má sledovanosť aj v Českej republike. 

Denne ponúka profesionálne spracované informácie 
z domova, zahraničia, z oblasti politiky, ekonomiky, financií, 

športu a ďalších sfér spoločenského diania. 
Počas parlamentných volieb 2016 televíziu TA3 sledovalo 

viac ako 1 422 000 divákov.

Rádio SiTy je interaktívne, veselé a mladé rádio, ktorého 
hudobný formát sa prikláňa k tanečnej hudbe a všetkým 

čo sa jej týka. Svojím programom a hudobnou dramaturgiou j
e zamerané na všetky vekové kategórie. Rádio vysiela 

na piatich frekvenciách a signálom pokrýva celú Bratislavu, 
Galantu, Šaľu a jej okolie.

Televízia WAU je cielená na mladé, moderné a mestské ženy.
 Ponúka pôvodné formáty televízie JOJ a akvizičné seriály 

či lifestylové relácie.

JOJ Cinema je na území Slovenska najsledovanejšou platenou 
filmovou stanicou. Z merania sledovanosti vyplýva, že JOJ Cinema 

poráža aj známe filmové stanice nielen na Slovensku, 
ale aj v Česku.

Historicky prvá televízna stanica pre deti, ktorá vysiela v slovenčine 
je RiK. Program televízie pozostáva z európskej produkcie 

a vlastnej tvorby. Televízna stanica je určená pre deti 
v predškolskom a mladšom školskom veku.PLUS je druhá stanica JOJ Group, ktorá je cielená na mladých 

ľudí, prevažne na mužov. Vysiela hlavne zahraničné seriály a filmy, 
taktiež aj reprízy starých častí pôvodných seriálov JOJ.

Televízia JOJ vysiela od roku 2002 a stala sa druhou 
najsledovanejšou televíziou na Slovensku. 

Vysiela hlavne vlastnú tvorbu, seriály a reality show, spravodajstvo, 
akvizičné seriály a filmy. Ako prvá televízia v Európe priniesla novú 
technológiu holografického zobrazenia obrazu, ktorá umožnuje 

realisticky umiestniť človeka do štúdia, aj keď sa tam reálne 
nenachádza.

Sponzorovať môžete populárne relácie, seriály a filmy. 
Spoty sú umiestnené pred alebo po vysielaných reláciách. 

Sponzorom relácií sa môžete stať aj na Rádiu SiTy. 
Sponzoring relácie umožňuje lepšie zacieliť reklamu na cieľovú 

skupinu a zároveň spojiť vašu značku so značkou televízie a rádia.
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