
ČESKO-SLOVENSKÁ HUDOBNÁ A LIFESTYLOVÁ STANICA

mediálna skupina MAFRA  



• vlajková loď kanálov ÓČKA
• originálna produkcia cielená na mladé CZ a SK
publikum
• najväčšie hity a tváre pop music posledných 20 
rokov, česká  a slovenská hudba
• moderná grafika, interaktivita, virtuálne médiá, 
aplikácie
• známe tváre, osobnosti
• novinky nielen zo sveta hudby

• hity najväčších hviezd súčasnosti 
aj konca minulého storočia

• výber najlepších CZ / SK pesničiek

• originálne videoklipy od svetových legiend 

• zákulisné informácie z natáčania klipov, 
aktuálne novinky ku koncertom a albumom 
interpretov

• to najlepšie zo súčasnej hudby bez kompromisov a 
balastu

• výnimočný kanál pre diváka, ktorý má vkus, chce sa 
orientovať v súčasnom hudobnom dianí  a kladie na 
hudbu vysoké nároky

• progresívna a kvalitná svetová scéna od indie
gitaroviek cez inteligentný elektro-pop až po drum 'n' 
bass a dubstep

TRI TELEVÍZNE STANICE  



71%
13 – 24 rokov

73%
13 – 24 rokov

59%
13 – 24 rokov

VÝRAZNE MLADŠIA ZÁKLADŇA

75%
do 24 rokov

80%
do 34 rokov

79%
do 44 rokov

105.000
sledujúcich

625.000
+
priateľov

100.000
RU/týždeň

60.000
odberateľov

265.000
divákov/deň

1.000.00
0+
RU/týždeň

(ÓČKO + ÓČKO STAR)

NIESME LEN TELEVÍZIA, SME INTERAKCIA A  ZÁBAVA  

DOSTUPNÉ  AJ PRE DIVÁKOV V  SLOVENSKEJ REPUBLIKE



PROGRAMOVÁ TVORBA

30% denného vysielania tvoria české a slovenské hudobné klipy 
Slovenskí speváci a skupiny sú pravidelne hosťami Mixxxer Show 
a ich klipy súčasťou hitparády.  

Príklady slovenských hostí v Mixxxer show

• Celeste Buckingham  - pop
• Maťo Harich - pop
• To je ten náš Matúš: youtuber, 330 tis. odberateľov

• Mirka Miškechová – pop, hit v ČR s Xindl X 
• Peter Aristone – folk rock – uspel na MTV U v US
• Michal Straka (Ego) - rapper



Vek 0 – 75+

*primárne cieľové skupiny 
nie len z veľkých miest

televíziu sledujú najmä kvôli zábave
aj ako kulisu k ďalším činnostiam

Vek 0 – 75+

Věk 0 – 75+

25 – 55 

18 – 35

*12 – 18 *25 – 40 

**20 – 30
**sekundárna cieľová skupina

študenti či mladí pracujúci, singles, mladé rodiny, matky na materskej, 
televíziu sledujú predovšetkým kvôli zábave

majú radi modernú hudbu, ale aj hudbu 80´s, 90´s a zo začiatku milénia
veľa času trávia pri počítači, internete a sociálnych sieťach

diváci, ktorí kladú dôraz na hodnoty
a kvalitu a súčasne sa chcú baviť

diváci, ktorí majú vkus, chcú sa orientovať v súčasnom 
hudobnom dianí a kladú na hudbu vysoké nároky

CIEĽOVÉ  SKUPINY



Distribúcia na území Slovenskej republiky

105000+
12% z 
SK sledujúcích

625000+
23% z SK
sledujúcich

100000
13% z SK 
RU/týždeň

1.4 milióna domácností v SR má ÓČKO stanice

Významní operátori:
• Slovak Telekom &  Digi Slovakia
• Skylink, FreeSat 
• Antik, Orange a 
• ďalšie desiatky operátorov

SIX Bratislava

Technická distribúcia prostredníctvom  
• ASTRA satelitu
• IPTV - SIX Bratislava 



ZHRHNUTIE  VÝHOD PRE DISTRIBÚTOROV 

100000
13% z SK 
RU/týden

1.000.0+
RU/týden

(ÓČKO + ÓČKOSTAR)

Buďte výnimoční
• 3 programové  TV stanice zamerané na hudbu, zábavu a lifestyle  

• Výrazne mladé publikum na rozdiel od iných TV staníc 

• 30% podiel českej a slovenskej populárnej hudby

• Vlastná originálna produkcia

• Hitparáda, Mixxxer Show, ÓČKO news atď so slovenskými účinkujúcimi

• Jedinečná interaktivita s publikom cez TV a sociálne médiá


