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charakteristika pořadu

komerční možnosti

- 10 sec sponzorský vzkaz před a po pořadu
- injektáž
- sponzoring upoutávek
- product placement

cenová nabídka

premiéra: SOBOTA 22:00

Uvedená cena je kalkulována na jeden díl pro 10‘‘ vzkaz před a po uvedení. Specifikace jednotlivých forem umístění produktu 
vč. ukázek je uvedena v Pravidlech Product Placementu (viz www.media-master.cz). V případě objednání více dílů je cena 
předmětem jednání.Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vydáno: 22. 2. 2011.

Počet možných sponzorů: 2
Exkluzivita (pouze 1 sponzor): +15%

25.000 Kč / díl
6.500 Kč / injektáž

Svatby jako řemenSvatby jako řemen

Prožijte s naší romantickou reality show ty nejkrásnější, nejpodivnější a nejvtipnější svatby. Každá svatba je něčím 
originální a každá svatba nás může něčím překvapit. Sledujte s námi krůček po krůčku všechny přípravy, kotrmelce, 
pochybnosti, karamboly, které budou končit vždy happyendem, tedy svatbou. Někdy dokonalou, někdy plnou zádrhelů, ale 
rozhodně zábavnou! 
Každé svatbě se podíváme pořádně pod sukně. Seznámíme se s příběhem lásky, s ženichem a nevěstou, 
s rodinami. Nabídneme radu i pomoc a pro svatebčany přichystáme nějaké to překvapení. 
Podíváme se, jak se slaví svatby v typické české rodině, na Moravě, v romské rodině, ve vietnamské komunitě, jak 
probíhá registrované partnerství. Poznáme svatbu seniorů, handicapovaných, ale i svatbu nečekanou či na neobvyklém 
místě...
Nablízku vždy bude naše průvodkyně, krásná a pohotová Alice Bendová, která nás v každém díle zavede na jednu svatbu 
a společně s ní prožijete příběhy plné emocí. 

Žánr: docu-soap
Stopáž: 50 minut
Počet dílů: 12

Cena za product placement bude stanovena dle individuálního rozsahu prezentace 
klienta. (aktivní/pasivní využití produktu, dominantní/nedominantní záběr, verbální zmínka atd.)

od 9. dubna 2011
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