Neomezený přístup do knihovny obsahující širokou
škálu českých i zahraničních filmů, seriálů, pořadů
TV Nova, živého vysílání i sportovních přenosů –
to všechno si mohou dopřát uživatelé, kteří si na
Voyo.cz pořídí unikátní službu založenou na principu měsíčního předplatného. Za poplatek 189 korun
získají přístup do databáze s neomezeným počtem
přehrání bez reklamních sdělení a legálně.

Oficiální stránky televize Nova, které poskytují informace o seriálech vlastní tvorby, videa ze zákulisí
i vystříhané scény. Návštěvníci Nova.cz mají možnost online chatů se svými oblíbenými herci a známými osobnostmi. Součástí portálu jsou i MTV, Nova
Cinema, Nova Sport a hry.nova.cz.

Zpravodajský portál televize Nova je zaměřen
na aktuální události z České republiky i ze světa.
TN.cz rozšiřuje a doplňuje Televizní noviny. Čtenáři
na webu najdou také přímé videopřenosy z důležitých domácích i zahraničních událostí a živé vysílání
všech zpravodajských relací. Součástí portálu jsou
i podrobné informace o počasí.

Pánský magazín z dílny TV Nova o luxusu a mužských zájmech. Nabízí zajímavé rubriky, jako jsou
sportovní auta, bojové umění, adrenalin, hi-tech,
fun&games, fotky, holky a sex. Navíc každý den
mohou čtenáři najít „Kočku dne“ a její rozsáhlou galerii fotek. Dále ženské rady mužům, co mají dělat
v sexu, a v neposlední řadě zajímavá videa.

Největší publikační systém v České republice. K založení a provozování blogu není potřeba znalost programování a grafických programů. Blog.cz je možné
využívat k vytváření rozsáhlých fotogalerií. Uživatelé vědí, kolik návštěvníků mají, portál podporuje několik systémů pro zobrazení statistik.

Dobyvatel.cz 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.

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.

VyberemeSlevy.cz jsou součástí vyhledávače
Vybereme.cz. Portál funguje jako agregátor slev,
který shromažďuje denně okolo 2000 nejvýhodnějších slev ze slevových portálů v České republice.
Uživatelé si mohou pomocí filtrů zobrazit jen ty slevy, které je zajímají a které jsou z jejich města.

Píše o všem, co zajímá mladé holky: móda, kosmetika, hubnutí, kluci, kamarádky, celebrity. Krasna.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.

Portál Mediafax.cz je nyní součástí portfolia CET 21.
Vytváří kvalitní a seriózní zpravodajství, orientované
na ekonomické, politické a byznys zprávy z domova
i ze zahraničí. V souvislosti s aktuálním děním přináší
zajímavé komentáře a názory redaktorů i nezávislých odborníků.
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NOVÁ STRUKTURA
Díky nové, jednoduché struktuře webu TN.cz jsou hlavní zprávy dne nepřehlédnutelné. Čtenář se rychle orientuje a hned ví,
co je důležité a relevantní. Nejzásadnější události – tzv. breaking news – jsou prezentovány speciálním způsobem pomocí
výrazné grafiky a přehledného seznamu souvisejících témat
a článků.
RADY PRO ČTENÁŘE
Tento zpravodajský portál se nově zaměřuje také na informace pro spotřebitele, on-line rozhovory a články, které mohou
být pro čtenáře užitečné. Čtenáři zde naleznou rady, jak správně postupovat např. při vyplňování daňového přiznání či při
nahlášení pojistné události. K prospěchu jim také mohou být
přehledy nejlevnějších variant, např. při výběru mobilního operátora.
PROPOJENÍ S TELEVIZNÍMI NOVINAMI
Kromě jiného portál TN.cz také rozšiřuje a doplňuje Televizní
noviny. Živé vysílání všech zpravodajských relací i jejich archiv
jsou samozřejmostí. Vedle toho nabízí TN.cz i nástroje, které
není technicky možné využívat v rámci televizního vysílání:
interaktivní kalkulačky, nezkrácené rozhovory, on-line chaty
apod. Na webu jsou také k dispozici zpravodajská videa a přímé přenosy z důležitých či jinak atraktivních událostí.

Program ICQ je dnes více než jen komunikační nástroj. Partnerství CET 21 a ICQ přinese uživatelům nejen audiovizuální
chat, ale i možnost využití funkce ICQ Video Zone, díky které
bude zprostředkován přístup k nejaktuálnějším videím pořadů
TV Nova.
Přes čtyři sta tisíc aktivních uživatelů ICQ denně se prostřednictvím této funkce okamžitě dostane k obsahu všech kanálů
CET 21. ICQ a CET 21 vytvoří synergii se všemi internetovými
službami, které spadají do skupiny CET 21 tak, aby uživatelé
měli zcela jednoduše – tzv. na jeden klik – k dispozici ty nejdůležitější informace ze světa zpravodajství a zábavy. ICQ dnes
již není uzavřený svět sám pro sebe – umožňuje komunikovat
s přáteli prostřednictvím SMS, Facebooku či Google Talku.
Podporu pro komunikační nástroj ICQ vytvoří také obsahové
weby skupiny CET 21.
Partnerství ICQ a CET 21 bude vidět nejen na webových portálech televize Nova, ale i na platformách Android, iPhone a iPad.
Uživatelům ICQ bude obsah portálů skupiny CET 21 nadosah.

DOPRAVNÍ SERVIS
Kromě samostatné sekce o počasí nabídne TN.cz také rozšířený dopravní servis. Nepůjde jen o strohé informace, ale hlavně
o graficky přehlednou rubriku, díky které čtenáři okamžitě zjistí, kde na ně číhají dopravní komplikace.

Portál Nova.cz je zrcadlo největší televize v zemi, kde život
vašich oblíbených seriálů a pořadů pokračuje i po odvysílání
v televizi. Zaručené informace, videa ze zákulisí, bonusy, které
se do televizního vysílání nevešly, a on-line chaty s hvězdami
televizních seriálů – to vše nabízí webový portál Nova.cz.
HLAS ČESKOSLOVENSKA
Unikátní projekt, který oslovil diváky celého světa, se připravuje na svou česko slovenskou premiéru také na webu TV Nova.
Na adrese Hlas.tv najdou diváci všechny odvysílané díly a také
bonusová vystoupení soutěžících. Bude možné přímo komunikovat s hvězdami této pěvecké show, Darou Rolins, Pepou
Vojtkem, Michalem Davidem, Rytmusem a moderátory – Tinou
a Leošem Marešem. Pro diváky show budou připraveny webové stránky, které čtenáře nenechají vydechnout. K dispozici
budou videa z míst, kam se divák nepodívá, a mnoho dalšího.

Na ženském lifestylovém portálu Doma.cz
se rozjede velká soutěž o dětský pokojíček.
Rozhodovat nebude náhoda, ale počet
hlasů pro soutěžní fotku.
Dále ve spolupráci s předními dietology poradíme, jak se zbavit vánočních kil
a udržet si hezkou postavu. Neminou nás
ani proměny čtenářek či redakční testy
různých produktů.
Připravujeme také seriál Inspirujete nás
– půjde o tzv. street fashion. Budeme si všímat toho, jak chodí lidé na ulici oblékaní,
a hodnotit, co je na jednotlivých modelech
špatně a co je naopak hezké a nápadité.
Pro ty, kteří chtějí v životě změnu s velkým Z, chystáme seriál Začínám znova
– ať už se nový začátek týká práce, vztahu nebo postavy, portál Doma.cz pomůže
vyhledat odborníky a najít řešení každé životní situace.
Pokud patříte k milovníkům seriálů, oceníte vtipné minifejetony Petra Rychlého
zvané Rychlovky, prostřednictvím nichž
bude oblíbený herec ze seriálu Ordinace
v růžové zahradě 2 na stránkách Doma.cz
pravidelně prezentovat své postřehy o rodinném i pracovním životě.

Na portálu pro dívky Krasna.cz představíme
nové blogerky z řad nejaktivnějších čtenářek, které se zapojí do našeho blogerského
týmu.
Pravidelnou součástí se stal seriál Klučičí
zpověď, který odráží pohled kluků na nejpalčivější témata z oblasti vztahů, lásky, sexu,
ale i módy a krásy.
Krasna.cz nyní nabídne mnohem více
galerií týkajících se aktuální módy a trendů,
ukázek líčení a účesů, sexy kluků i nejrůznějších zajímavostí.
Oblíbený internetový magazín pro dívky
věnuje také více prostoru aktivním čtenářkám: Mohou se podílet na obsahu svými
příběhy, módními fotkami nebo fotonávody
(líčení, nehtový design, vlastnoručně vyrobené šperky apod.).
S příchodem jara nabídne Krasna.cz nové
tematické seriály. Průvodce perfektním rande poradí, jak se obléknout, nalíčit, kam jít,
o čem se bavit, a odhalí také mýty o randění
apod. Seriál o škole prozradí, jak se připravit
na přijímačky, co neopomenout v deváté třídě, nebude chybět např. reportáž ze studia
v zahraničí apod. Módní seriál se bude věnovat aktuálním trendům v módě a poradí,
jak se s nimi správně vypořádat, aby měl
výsledný outfit ten správný efekt.

Krásné dívky jsou součástí všech témat
a rubrik tohoto pánského magazínu. Kromě toho mohou čtenáři z nejhezčích dívek
volit Kočku týdne a Kočku měsíce. Trochu
retro vzrušení si pro změnu užijí se seriálem
SSM neboli Sexuální symboly minulosti.
Kurz sebeobrany je další oblíbenou rubrikou serveru RedNews.cz. Obsahuje
instruktážní videa, díky nimž návštěvníci
portálu zjistí, jak se bránit v nebezpečných
situacích.
Součástí RedNews.cz je také zábavný
seriál s názvem Chlapský pohled (aneb

Všechno je jinak), který představuje netradiční polemiku o názorech, publikovaných
v ženských magazínech a časopisech.
Na internetovém portálu pro muže nesmějí chybět ani originálně pojaté testy
automobilů a techniky. V akčních videích
se objevují auta i jiné produkty, testované
v nezvyklých či extrémních podmínkách.
Na obsahu webu se mohou podílet i jeho
návštěvníci, a to prostřednictvím soutěže
Ukaž svoji holku. V této celoroční interaktivní soutěži může vyhrát každý, kdo pošle
sexy fotku své přítelkyně.

ULICE
Podvečerní pohodu si lze už stěží představit bez nekonečného seriálu Ulice. Fanoušky potěšíme zásobou zákulisních
informací a videí, které každý den připravujeme na webu
www.nova.cz/ulice. Rozhovory a reportáže provedou čtenáře
zákulisím seriálu a také osobními životy oblíbených hrdinů. Vše
o Ulici se dozvíte na webu www.nova.cz/ulice.
ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2
V kamenické nemocnici se kříží mnoho osudů, které bedlivě
sledujeme také na internetu. Proto jsou webové stránky seriálu stále oblíbenější. Videa ze zákulisí, reportáže, otevřené
zpovědi herců, on-line chaty a fotogalerie poskytnou všem
skalním i novým fanouškům seriálu kompletní informační
servis. Vše o Ordinaci v růžové zahradě 2 se dozvíte na webu
www.nova.cz/ordinace.
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Úspěšný projekt Blog.cz je největším publikačním systémem na českém internetu. Návštěvnost serveru se aktuálně pohybuje kolem 2 milionů reálných návštěvníků měsíčně.
V portfoliu internetových aktivit TV Nova je
od května 2008, služba samotná byla spuštěna v srpnu 2005.
Publikační systém Blog.cz umožňuje bezplatné vytváření a správu osobních deníčků
či tematických webových stránek. Blog.cz
však není jen prostorem pro deníčkové záznamy – populární funkcemi jsou fotogalerie,
sdílení videa, diskuse, žebříčky, ankety, vlastní design blogu, uživatelské profily a mnoho dalších. Na Blog.cz je vytvořeno přes
800 tisíc blogů, jejichž autoři zveřejnili více
než 36 milionů článků.
Portál Blog.cz dlouhodobě podporuje své
talentované uživatele. Vybraným blogerům
umožňuje zapojit se do tvorby obsahu pro
lifestyle magazín Krasna.cz a magazín pro
ženy Doma.cz. Kreativní uživatelé jsou zapojeni do Autorského klubu, který je určen
těm nejlepším a nejaktivnějším blogerům.
Blog.cz rovněž finančně umožnil vznik publikace „Pohádky pro kulíšky“, na které se podílelo několik desítek autorů z řad uživatelů.
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