


Playboy TV Europe to

❑ Nowa linia redakcyjna

❑ Nowe europejskie produkcje

❑ Nowy europejski marketing koncentrujący się na sieciach społecznościowych

❑ Nowy satelita

❑ Nowy sygnał HD

❑ Wszystko zoptymalizowane pod kątem widowni europejskiej



Playboy TV Europe, it is :

Fakty  i liczby

Playboy to:

❑ Jedna z 50 najlepszych marek na świecie

❑ Kultowa od 1953 roku

❑ Ponad 18 milionów abonentów telewizji europejskiej

❑ Produkty sprzedawane w ponad 180 krajach

❑ 270 000 egzemplarzy miesięcznika sprzedanych w Europie

❑ 6 milionów miesięcznych wyświetleń stron internetowych w Europie

❑ 5,5 miliona obserwujących Europejczyków na Facebooku

Czasopisma drukowane lub cyfrowe w Bułgarii, Chorwacji, Czechach,

Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Holandii, Polsce,

Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainie ...

To więcej niż erotyzm,

to STYL ŻYCIA !



Playboy TV to jedyny kanał telewizji typu premium poświęcony erotycznej

rozrywce dla dorosłych. Mężczyźni pokochali Playboy TV między innymi

za programy typu reality show, ukazujące ekscytujące sceny, nieprzerwane

imprezy, nieprawdopodobnie piękne kobiety z całego świata – połączone

z wysoką estetyką i zmysłowością.

Nowa oferta programowa Playboy TV to najlepsze treści zgodne z DNA

tej marki, wzbogacone o nowe europejskie produkcje i filmy. Na kanale pojawiły

się treści, które są produkowane w Europie wyłącznie dla Playboy TV i z myślą

o europejskiej widowni.

Naszymi gośćmi są cudowne i najgorętsze gwiazdy mediów

społecznościowych, które współpracują z nami na wyłączność i będą rozwijać

koncepcje nowych programów ...

To więcej niż erotyzm,

to STYL ŻYCIA !

Nowa linia redakcyjna i treści europejskie



Zwiastun

Kliknij aby obejrzeć zwiastun -->

https://youtu.be/po1PCfIaN30


Nowa linia redakcyjna i nowe programy

Girls of MetArt
Spotkania z pięknymi

międzynarodowymi artystkami

z MetArt w nowej gorącej serii

programów. Co tydzień trzy

olśniewające piękności zapraszają

Cię do swojego świata, w którym

będą uwodzić Cię swoimi urokami.

Under Cover
Dołącz do Kate Quigley, która

zabiera widzów w jedyną

w swoim rodzaju podróż seksualną,

podczas której odkryje fantazje,

fetysze i wszystko pomiędzy.

Przygotuj się na nieoczekiwane!

Stasy Q
StasyQ spełni wszystkie Twoje

fantazje prezentując najgorętszą

rozrywkę online z setką

najseksowniejszych rosyjskich

modelek.

Private Selfies
Gorące kobiety z całej Europy

prezentują swoje seksowne selfie.

Każdy odcinek zawiera nową

kolekcję zdjęć i filmów przesłanych

bezpośrednio ze smartfonów.



New Editorial line and TV shows

7 lives Xposed
Śledź losy 7 seksownych singli,

którzy nie tylko dzielą ten sam

adres, ale i wiele więcej. Ich losy

przeplatają się w sposób, jakiego

nigdy się nie spodziewali.

Badass
Badass dostarcza poszukiwaczkom przygód

najbardziej ekstremalnych doznań.

Od skoków spadochronowych, przez wyścigi

terenowe, aż po zapasy aligatorów. Ochotniczki

Playboya z wysokim poziomem adrenaliny będą

próbować dla zabawy... i zrobią to wszystko

nago!

Four some
Dwaj faceci, dwie dziewczyny, jedno

mieszkanie… i wszystko możliwe!

Randki w programie typu ‚reality

show’ od producentów spoza

głównego nurtu.

Dream Dates Elite
Europejskie cyber dziewczyny Playboya

powracają z nową serią najseksowniejszych

i najbardziej wymarzonych randek w historii.

Rozebrane, przepiękne dziewczyny z Twoich

snów opowiedzą czego szukają w facetach.



Nowa linie redakcyjna i filmy erotyczne

Aby uatrakcyjnić Playboy TV Europe i zadowolić europejską publiczność, oferta programowa jest wzbogacana o europejskie 
filmy erotyczne typu premium dla par.

Wiodący europejski katalog

z gwiazdami na wyłączność,

wieloma hitami i klasykami.

Przeznaczony dla szerokiego

grona odbiorców.

MARC DORCEL to najwyższa

jakość i jeden z najczęściej

nagradzanych producentów.

Erotica X oferuje wysokiej jakości

filmy erotyczne pełne pasji

skierowane do par. Są to filmy

z pięknymi historiami

i niesamowitymi aktorami.

Charakteryzują je wykwintna

erotyka, zapierające dech

w piersiach miejsca oraz

namiętna miłość.

Brytyjski producent. Europejski znak

jakości!

Słynne studio znane ze swoich

super produkcji, ekskluzywnych

gwiazd i kampanii marketingowych.

Założona w 2003 roku przez

Justina Ribeiro dos Santosa –

laureata w prestiżowym konkursie

Playboy "Double Entry”,

specjalizuje się w stylowych

filmach dla par.

Numer 1 wśród producentów

ze Europy Wschodniej.

Reprezentuje najwyższy poziom

produkcji i przeprowadza najlepsze

castingi.

Sweet Sinner dzięki skomplikowanym

fabułom, opartym na uwodzeniu

i romansie, proponuje filmy idealne dla

kobiet, par i mężczyzn.



Strategia marketingowa

Poneuropejskie
TV+VOD

Lokalni wydawcy
i magazyny

Media
społecznościowe

Influencerzy

Modelki 
z Instagramu

Konkursy 
paneuropejskie

Produkcja 
treści

Wydarzenia

Doświadczenie
w Stylu Życia

Społeczność

Wierzymy
w SYNERGIĘ



Zapraszamy do 
współpracy!

Dominik Tzimas

dominik.tzimas@ideaventures.pl

T : 606 47 66 47

Małgosia Kałuska

malgosia.kaluska@ideaventures.pl

T : 502 569 528

Dystrybucja:


