Uživatelé Voyo.cz mohou sledovat živé vysílání TV Nova, sportovní přenosy
i širokou nabídku filmových titulů. Za poplatek si diváci mohou přehrát
s předstihem epizody svých oblíbených seriálů nebo kterýkoliv film ze široké
nabídky. K dispozici je rovněž archiv se všemi pořady TV Nova i s vybranými
zahraničními seriály.
Oficiální stránky televize Nova, které nabízí epizody vlastní tvorby a pro
hlavní pořady i samostatné weby. Stránky pořadů poskytují informace
o seriálech, videa ze zákulisí i vystříhané scény. Návštěvníci Nova.cz mají
možnost online chatů s jejich oblíbenými herci a známými osobnostmi.
Součástí portálu je i MTV, Nova Cinema, Nova Sport a hry.nova.cz.
Zpravodajský portál televize Nova, který byl spuštěn v květnu 2008.
Je zaměřen na aktuální události z České Republiky i ze světa. TN.CZ není jen
zpravodajským webem, ale jeho návštěvníci zde naleznou také informace ze
světa showbusinessu, celebrit, filmu i hudby. Hlavní obsah tvoří reportáže,
které zajišťuje přes 50 reportážních týmů.
Doma.cz přináší zajímavosti a novinky z oblasti zdravého životního
stylu a péče o zdraví, nové trendy ze světa módy, tipy a rady jak o sebe
pečovat, jak se líbit mužům či novinky ze světa showbyznysu a rozhovory
s celebritami.
Píše o všem, co zajímá mladé holky: móda, kosmetika, hubnutí, kluci,
kamarádky, celebrity. Krásná.cz pomáhá dívkám orientovat se nejen
ve světě módy, ale radí jim i s jejich vztahy a problémy. Atraktivní možností
pro čtenářky je to, že ony samy se mohou stát autorkami webu.
Největší publikační systém v České republice. K založeni a provozovaní blogu
není potřeba znalost programovaní a grafickým programů. Blog.cz je možné
využívat k vytváření rozsáhlých fotogalerií. Uživatelé vědí, kolik návštěvníků
mají. Portál podporuje několik systémů pro zobrazení statistik.
Dobyvatel je česká variace webové strategické hry Conquistador, v níž hráči
mohou virtuálně dobývat různé kraje Česka a poměřují své znalosti z různých
oborů jako historie, geografie, umění atd. Po dokončení každé hry získají
body, které mohou později v aukci proměnit za hodnotné ceny nebo za různá
herní vylepšení.
On-line aplikace, která nabídne lidem 5 GB místa pro jejich fotografie.
Jednou z předností je i jednoduchost ovládání. Dalšími plusy Galerie.cz jsou
hromadné nahrávání fotografií a jejich rychlé prohlížení.
Vše o pokeru - tipy, triky, videa, pokerové osobnosti, on-line turnaje, diskuze,
pokerový slovníček a mnoho dalšího. Magazín o pokeru je zaměřen převážně
na začínající a mírně pokročilé hráče, ale ani jejich zkušenější kolegové
nepřijdou zkrátka. Pokerfan.cz vás seznámí s pravidly i základními principy
a dozvíte se, jak nejlépe vstoupit do světa on-line pokeru.
Webová služba Vybereme.cz usnadňuje uživatelům internetu vyhledávání
firem, zboží nebo jiného obsahu na internetu. Vybereme.cz se vyznačuje
extrémní jednoduchostí ovládání a vyhledávání a nabízí uživatelům výsledky
z jednoho z nejrozsáhlejších katalogů firem Zlaté stránky, katalogu zboží
Vybereme i původního českého vyhledávače webu Jyxo.
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Stovky nových filmových titulů na Voyo.cz

Zaměření na „breaking news“

Během podzimu si uživatelé Voyo.cz budou moci vybrat z nabídky téměř
500 filmových titulů. Mezi nejzajímavější patří české kinohity jako Kajínek
či V peřině, hollywoodské blockbustery jako Počátek, Temný rytíř a stovky
dalších titulů.

Podle průzkumů roste při mimořádných událostech čtenost TN.CZ
více než ostatním českým webům. TN.CZ se proto na mimořádné
události zaměří ještě více. Aktuální zpravodajství doplní i nové
grafické prvky, které umožní čtenářům snadnější orientaci.

Kolekce filmů oceněných na prestižních festivalech

Rozšířené zpravodajství o počasí

Žánrová nabídka bude obohacena také o filmy, které byly oceněny
na světových festivalech. Jedná se o tituly jako Antikrist Larse von
Triera, Skafandr a motýl nebo Persepolis. Některé z těchto titulů se
nikdy nedostaly do české distribuce: Jmenujme například dokument
Maradona od Emira Kusturici.

Čtenáři stále více vyhledávají informace o počasí, obzvlášť
v okamžicích mimořádných meteorologických událostí. TN.CZ
proto přinese novou rubriku o počasí, jejíž součástí bude novinka
českého internetu – videopředpovědi.

Nejlepší seriály dřív než v TV

TN.CZ přenáší nejen domácí, ale díky spolupráci s APTN i mnoho
zahraničních mimořádných událostí. Přímé přenosy se budou stále
více podobat klasickému televiznímu vysílání. Také oblíbené on-line
rozhovory s hvězdami televize i s aktéry aktuálního dění budou mít
novou grafickou podobu, která bude přehlednější a umožní tyto
rozhovory obohatit o nové prvky.

Nedočkavci si budou moci přehrát ty nejlepší seriály ještě před jejich
vysíláním v televizi! Za poplatek lze pustit exkluzivně v „předpremiéře“
nové epizody Ordinace, Ulice nebo Comebacku.

Zahraniční seriály hned po odvysílání v TV
Na stránkách Voyo si budete moct přehrát celou řadu skvělých
zahraničních seriálů hned po jejich odvysílání v televizi. Dojde
na prověřené komediální hity typu Ženatý se závazky, ale i epické
historické látky, jako jsou například Tudorovci.

Seriálové pecky ve 3D
Nejen nové díly seriálu Comeback se představí divákům v progresivním
stereoskopickém formátu! Podívejte se na svoje hrdiny v jejich celé
trojrozměrné kráse!

Více přímých přenosů

Novapedie
Jednou z největších novinek je encyklopedie osobností, celebrit
a organizací, napojená na databázi aktuálních i archivních článků.
Jména a názvy, obsažené v textech, budou zvýrazněny a jejich
prostřednictvím se čtenář dostane na daný profil. Získá přístup
k velkému množství informací. Každý profil bude obsahovat osobní
informace, galerie obrázků a nabídne výčet článků, které se dané
osobnosti týkají.

Atraktivní 3D filmy
Postupně bude přibývat také nabídka filmů nativně vyráběných
ve 3D. Již nyní víme o titulech jako Gnomeo a Julie, což je animovaný
hit od režiséra filmu Shrek s hudbou Eltona Johna a Lady Gaga, nebo
o hororech z řady SAW.

Napínavá Expozitura přichází
Velkolepá kriminální sága udeří i na český internet. Výpravný
šestnáctidílný seriál, jenž vychází z kauz tzv. Berdychova gangu
a Orlických vražd, nabídne na svých webových stránkách jak celé
epizody, tak i adrenalinová videa z natáčení: reportáže o natáčení
výbuchů, honiček nebo drsných přestřelek. Nebudou chybět ani
interview s tvůrci a další bonusy.

Vše, co jste chtěli vědět o Ulici a Ordinaci
Nejúspěšnější domácí seriály, Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2,
představí nové strhující příběhy, které budete moci sledovat
i na internetu. Oficiální stránky těchto stálic televizního nebe
přinesou i spoustu možností, jak se dozvědět víc o vašich
oblíbených hrdinech i hereckých hvězdách.

Volejte Novu nově i na internetu!
Zaktualizovaná a více dynamická podoba tradičního magazínu
se dočká i nového webu, na kterém budou moci diváci
přímo komunikovat s vedením televize nebo jejími hvězdami.
I díky těsnému navázání na sociální sítě bude jejich spojení
interaktivnější než kdy předtím.

Zpovědi hvězd i reportáže o nových pořadech
Exkluzivní ukázky z nových dílů úspěšných seriálů i zcela nových
pořadů. Lákavé reportáže ze zákulisí. Rozhovory s tvářemi
TV Nova. Informace, pikantnosti, ale i intimní zpovědi.

Doma.cz zapojuje do tvorby obsahu
i nejaktivnější čtenářky! Redakční
obsah tak bude doplněn o postřehy
čtenářek formou článků i blogů. Nové
blogerky se podělí o své příběhy,
starosti i rady od rodinných témat až
po nejrůznější tipy o dům a zahradu či
originální domácí recepty.
S příchodem podzimních dní doma.cz
poradí, jak zvládnout podzimní
deprese, například správnou volbou
z české kuchyně – houbové recepty
na podzim tak oblíbené. Zaměříme
se na předvánoční shon od tipů
na dárky až po neobvyklé vánoční
cukroví.
Na blogu prvňáčka doma.cz poradí,
jak se vypořádat s nástrahami
prvního roku školy. Zaměříme se
i na stále kontroverzní plastickou
chirurgii: Poradíme, kdy uvažovat
o plastické operaci, na co se
připravit a jak vybrat vhodné metody
a lékařské pracoviště. Mnohdy ale
pro zkrášlení postavy stačí cvičení či
dieta – i takové rady doma.cz přináší.
Co také nabídne? Tipy na podzimní
výlety, nové interaktivní křížovky
i velké soutěže o skvělé ceny.

Krasna.cz stále rozšiřuje okruh
aktivních blogerek – dívek,
které píší pro ostatní čtenářky
o svých problémech, náladách
a objevech. Na podzim magazín
představí další mladé autorky;
pro čtenáře a čtenářky bude
své postřehy psát už několik
desítek blogerek a blogerů!
Zbrusu novou rubrikou bude
Magie. Mladé dívky v ní najdou
vše, co je zajímá o horoskopech,
výkladu karet, vyvolávání duchů
a jiných mystických tématech.
Představí se i velký speciál
o kosmetice: o péči o pleť
a líčení, vlasové kosmetice
i intimní hygieně. Radit budou
i odborníci.

Webová aplikace Blog.cz
se stala největším publikačním
systémem na českém internetu.
Aktuálně dosahuje okolo 2 milionů
reálných návštěvníků měsíčně.
V portfoliu je od května 2008. Systém
umožňuje bezplatné vytváření a správu
osobních deníčků či tematických
webových stránek. Blog.cz však není
jen místem pro deníčky, populárními
vlastnostmi jsou i fotogalerie, použití
videí, diskuze, seznamy oblíbených
témat nebo uživatelské profily. Nyní je na
Blog.cz založeno přes 700 tisíc
uživatelských blogů, jejichž autoři
zveřejnili téměř 30 milionů článků. Portál
nově některým blogerům umožňuje
zapojit se do publikování na obsahových
službách, zejména lifestyle magazínu
Krasna.cz a webu pro ženy doma.cz.

Dívky samozřejmě zajímá, jak se
na svět dívají kluci. Právě proto
Krasna.cz přidá mezi klasické
články i „klučičí pohled“. Vybraní
chlapci a mladí muži se budou
vyjadřovat k tématům, která
dívky zajímají: aktuální módní
trendy, hubnutí, sex, vztahy
nebo zábava.

Knížka nejaktivnějších návštěvníků
V červenci 2009 byl uživatelům
představen Autorský klub Blog.cz, který
je určen pro nejlepší a nejaktivnější
blogery. Z této komunity byli vybráni
kvalitní autoři, jejichž články budou
zahrnuty do připravované knihy,
založené na autorských textech
uživatelů Blog.cz.

