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Tak co dnes dávají…

 Češi a televize
 T-Mobile Televize
 Programová nabídka nekompromisní jak akční hrdina
 Pěkně ostrá kampaň
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Začneme netradičně

 Jak jste viděli, hlavní hvězdou kampaně je Chuck. Ano je to tak!
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Co jste možná nevěděli o divácích – malý kvíz 

 Kdo sleduje TV více – muži, nebo ženy?

 Který den v týdnu se dívá na TV největší 
počet lidí?

 Sedí někdo u TV mezi 
4. a 5. hodinou  ranní?

 Kolik diváků nevynechalo loni
štědrovečerní  pohádku na ČT?

 Kolik fanoušků vidělo finále MS v hokeji?

ženy – 3,5 hodiny denně; muži jen 3 hodiny 
.

nejvíce  v neděli a v úterý (3,76 a 3,67 milionu), 
nejméně v sobotu a v pátek (3,191 a 3,216 milionu)

ano, 110 tisíc diváků

50,4 %

2 793 000
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 Proč řešíme TV více, než kdykoliv předtím:
 Chci, aby „bedna“ fungovala i po vypnutí analogového vysílání
 Chci více televizních stanic v českém jazyce – každý člen rodiny má rád jiné pořady
 Chci se dívat na televizi v HD kvalitě – 40% českých domácností už má nyní přístroje HD ready
 Interaktivní funkce – nechceme přijít o oblíbené pořady – časové nahrávání …

3 základní skupiny zákazníků:

TV je v současnosti horké téma

HD kvalitaVíce 
programů

Fungující 
TV
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 V obývacím pokoji je kromě televize 1241 dalších věcí, kterými by vás Chuck Norris 
dokázal zabít. Včetně samotného pokoje.

Počet televizorů v domácnostech a jejich charakteristiky

Bez televize nedokážeme žít

Žádný (1 %)

Jeden (63 %)

Dva (29 %)

Tři (5 %)

Čtyři  a více (1 %)

Stáří televizoru

29 % do 2 let
31 % 3 až 5 let
30 % 6 až 10 let
7 % 11 až 15 let
3 % 16 let a více

Typ televizoru

58% CRT
31 % LCD
10 % Plazma
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Trocha statistiky
 Satelitní příjem využívá 28,9 % českých domácností 

(2. nejčastější způsob příjmu TV vysílání v ČR)
 Ve větších zemích, např. v Německu, má satelitní 

vysílání podíl 74,1 %

Konec analogové TV se blíží
 Analogové vysílání musí být

v Evropě vypnuto nejpozději 
do 31. 12. 2012

 V ČR se počítá s úplným 
ukončením k 30. 6. 2012

A signál chytáme, jak se dá

Zdroj: Mediaresearch Q2 2010

DVB-T
41,1 %

Satelit
28,9 %

Analogová TV
25,1 %

CATV, IPTV
24,3 %

Příjem TV signálu v ČR
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Satelit bychom chtěli

Zdroj: ČTÚ – Digitalizace televizního vysílání, V. vlna
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T-Mobile Televize – fakta o satelitní TV

 Zeměkoule se otočí kolem vlastní osy za 24 hodin, Chuck Norris ale Zemi dokáže 
oběhnout tak rychle, že se ještě poplácá po zádech

 T-Mobile Televize – novinka letošního roku od T-Mobile
 Je dostupná na 100 % území ČR
 Signál je šířen prostřednictvím družice Astra 23,5 a 19,2 (JV)
 Pro perfektní kvalitu obrazu postačuje anténa s průměrem 80 cm
 Satelitní šíření signálu umožňuje nabídnout vyšší kvalitu obrazu bez ohledu na 

geografickou polohu
 Satelit umožňuje zachovat špičkovou kvalitu obrazu i pro programy v HD
 U T-Mobile Televize se nesetkáte s výpadky synchronizace obrazu a zvuku
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Programové nabídky

Start Standard

základní programy + Nova HD a ČT HD Start + široká nabídka dalších CZ programů

Smlouva 

Měsíční poplatek

Cena  za přijímač a anténu

Instalace

0 Kč

Aktivační poplatek 1 599  Kč

4 400 Kč*

cca 2 000 Kč**

není

449 Kč

0 Kč

1 Kč

499 Kč

24 měsíců

**
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stovky zahraničních programů v AJ a NJ (CNN, BBC, RTL, PRO7, SAT1,…)
+

http://www.cslink.cz/otazky-a-odpovedi/aktualni/jak-mohu-prijimat-program-nova-hd-1.aspx�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/prima/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/nova-cinema/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/ct1/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/ct2/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/ct4/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/ct24/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-nova/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/prima-cool/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-barrandov/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-ocko/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/z1/�
http://www.cslink.cz/otazky-a-odpovedi/aktualni/jak-mohu-prijimat-program-ct-hd-1.aspx�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-public/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-noe/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/sport-5/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/national-geographic-channel/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/national-geographic-wild/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/fishing-and-hunting/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/retro-music-television/�
http://www.cslink.cz/otazky-a-odpovedi/aktualni/jak-mohu-prijimat-program-ct-hd-1.aspx�
http://www.cslink.cz/otazky-a-odpovedi/aktualni/jak-mohu-prijimat-program-nova-hd-1.aspx�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/nova-cinema/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-nova/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/prima/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/prima-cool/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-barrandov/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-ocko/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/z1/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-public/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/neplacene-tv-programy/tv-noe/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/eurosport/�
http://www.cslink.cz/nase-programova-nabidka/placene-tv-programy/sport-5/�
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Doplňkové programové balíčky

Kanály

Měsíční poplatek 299 Kč

Film HD

HBO + HBO HD
Cinemax

Doplňkové kanály 
v HD kvalitě

299 Kč  k TV  Standard

349 Kč  k TV  Start

Zábava CS

Kino CS + Doku CS 
Muzika CS 

99 Kč
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pouze  
TV KARTA

Co si zákazník může koupit

TV KARTA + 
SAT. PŘIJÍMAČ

TV KARTA + SAT. PŘIJÍMAČ + 
PARABOLA

TV KARTA + SAT. PŘIJÍMAČ + 
PARABOLA + INSTALACE

 Pro zákazníky s STB/DVB-S tunerem a anténou
 K dispozici na prodejním místě
 Pro registrované i neregistrované zákazníky

 Pro zákazníky se satelitní anténou
 K dispozici na prodejním místě

 Pro nové SAT zákazníky
 Dodání doručovací službou
 Samoinstalace

 Pro nové SAT zákazníky
 Doručení a instalace přes partnera
 Pouze pro registrované zákazníky
 Se smlouvou na 2 roky k TV Standard

1 599 Kč

5 999 Kč

5 499 Kč

1 Kč HW + 
499 Kč instalace
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Dostupné set-top boxy

Topfield SBI-2050/GoSat GS 7050 HDi
 Podpora HD
 Nahrávání pořadů na externí USB disk
 Přehrávání JPEG, MP3 a DivX HD z USB disku

Přijímač s podporou HD a nahráváním na ext. disk za 1 Kč = unikátní nabídka na trhu

 Uživatelské rozhraní v češtině
 EPG v češtině
 Podpora karet IRDETO – PiSYS (ICE)
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A něco navíc

Všechny programy i balíčky na 20 dní zdarma
 Platí pro prvních 20 dní od vložení TV karty do přijímače
 Pro všechny zákazníky
50% sleva na prvních 6 měsíců k nabídce Standard
 Platnost 1. 11. 2010 – 31. 1. 2011
 Sleva 50 % z měsíčního paušálu k nabídce Standard na prvních půl roku pro 

zákazníky se smlouvou na 24 měsíců bez dotovaného přijímače
HD balíček 7 programů na prvních 6 měsíců zdarma
 Platnost 1. 11. 2010 – 31. 12. 2010
 Platí pro nové aktivace nabídky Standard se smlouvou na dva roky
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Speciální nabídka pro stávající mobilní zákazníky

 Balíček Start pro zákazníky prodlužující smlouvu
 Ke každé prolongaci mobilního tarifu si může klient vzít místo dotovaného telefonu 

kombinaci zařízení pro T-Mobile Televizi za zvýhodněnou cenu (podle výše MMP)

+ + 3 Kč=
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Proč si pořídit T-Mobile Televizi

 100% pokrytí území ČR
 Špičková kvalita obrazu i zvuku nezávisle na lokalitě, kde se zákazník nachází
 Kvalitní set-top-boxy s podporou HD a možností nahrávání na externí USB disk 

(PVR-Ready) za pouhou 1 Kč
 Dodávka na klíč včetně instalace za dotovanou cenu 499 Kč (při uzvaření smlouvy 

na dva roky)
 2 HD programy již v základní nabídce bez měsíčního paušálu
 Žádné platby předem, vše se platí měsíčně zpětně jako u mobilních tarifů
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Kde si pořídit T-Mobile Televizi

 Značkové prodejny a dealeři
 eShop
 Zákaznické centrum T-Mobile (4603 ze sítě T-Mobile zdarma)
 Prodejci satelitní a TV techniky
 Hypermarkety
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Kampaň ostrá jako břitva
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Ukázky chystané kampaně - printy

Pracovní 
verze
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BigBoardy

Pracovní 
verze
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Značkové prodejny T-Mobile



2221. října 2010

Prostor pro vaše otázky
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Děkujeme za pozornost
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Vzhůru do akce!!!
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