Stavba, Rekonstrukce, Domácnost, Zahrada, Chalupa,
Kutilové, Kreativa, Domácí mazlíčci

V segmentu hobby dokážeme oslovit až:
5 TV hobby
pořadů

1.750.000

diváků televizních
pořadů týdně

Tištěný
dvouměsíčník
Prima DOMA

Oborová
publika na
sociálních sítích
5 oborových
webů

700.000
RU návštěvníků
našich webů
měsíčně

1.000.000

uživatelů facebooku
a instagramu

Náklad

Podpora
HbbTV,
iPrima a
CNN Prima
NEWS

25.000
výtisků

Stopáž
cca 38 minut

Sledovanost *
410 000 diváků (15+)
Rating 4,8, Share 19,19 (data za 2020)
Nárůst sledovanosti: 5%

Vysílání
1x týdně, neděle 11:50, PRIMA TV

Hlavní moderátor Oldřich Navrátil

Oblíbený hobby magazín navazující na léty prověřený pořad
Přemka Podlahy a Václava Postráneckého. Pořadem provází
populární a charismatický český herec a režisér Oldřich
Navrátil.
V každém díle se diváci mohou těšit na cca 6-8 témat
rozdělených do pravidelných rubrik, přinášejících rady, nápady
a inspiraci od drobného tvoření pro děti po pěstitelství,
chovatelství až po stavbu a rekonstrukci. Pravidelné divácké
soutěže a pozvánky doplňují pravidelné rubriky a více přibližují
pořad divákům.
@Receptář

Pořad najdete na

*Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, 16.2.2021 (průměr za rok 2020)

Sledovanost *
400 000 diváků (15+) Share 18,11 Rating 4,5
Nárůst sledovanosti: 25%
Moderátor
Vysílání 1x týdně, neděle ve 12:45, PRIMA TV
Pepa Libický
Stopáž
cca 15 minut

Libovky Pepy Libického jsou moderně laděný pořad
nejen pro domácí kutily, který v rámci své 15-ti
minutové stopáži provede diváky do hloubky vždy
jedním konkrétním DIY tématem.
Pepa Libický v návodech a postupech ukazuje divákům,
jak pracovat s nářadím, jaké materiály a technologie zvolit
a jak postupovat, aby se konkrétní dílo podařilo.
@libovkypepylibického

Pořad najdete na

*Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, živě
*Zdroj
dat: ATO - Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, 12/2020
+ TS0-3, 16.2.2021 (průměr za rok 2020)

Stopáž
cca 29 minut

Sledovanost *
360 000 diváků (15+), Share 15,94, Rating 3,8
Top Sledovanost 22. 3. 2020: 509 000 diváků (15+)

Vysílání
1x týdně, neděle cca ve 13:10 hod, PRIMA TV

Moderátor Láďa Hruška

Tento pořad je oblíbený magazín pro
kutily, aneb co všechno chcete vědět
o bydlení a chalupě. V každém díle se diváci
mohou těšit na 6 až 8 témat.
Osobnost Ládi Hrušky a lidový obsah
dodává pořadu nejen větší rozmanitost,
ale i odlehčenější formu, špetku humoru
a určitý „milý rozměr“.
Pořad najdete na

*Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, 11. 1. 2021 (průměr 2020)

Multimediální projekt z oblasti
stavby a rekonstrukce

Stopáž

Sledovanost *

Moderátor

cca 25 minut

150.000 diváků (15+)

Josef Libický,
Karel Hynek,
Josef Beneš

Vysílání 2x týdně, na PRIMA TV
úterý 22:40 a neděle 9:50

Cílem projektu je ukázat široké veřejnosti, co všechno obnáší taková
rekonstrukce starého domu, s čím se mohou při rekonstrukci potkat,
jsou rizika.

kde

Moderátorská dvojice Pepy Libického a Karla Hynka provází diváky celou
rekonstrukcí v reálném čase a za pomocí stavbyvedoucího Josefa Beneše
edukativní a přitom vtipnou formou provedou diváka celou rekonstrukcí.
Cílové publikum tohoto projektu jsou jednak majitelé (investoři) rodinných
domů, kteří se rozhodli svůj starý dům změnit, vylepšit a dát mu nový vzhled a
propozice. Dále pak široké veřejné publikum, které řeší jakoukoliv rekonstrukci
v domácnosti (rodinný dům či byt), na chalupě a zahradě.

První série probíhá od 9/2020 do 4/2021.

*Zdroj dat: ATO - Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, 11.1.2021

Stopáž

Sledovanost *

Moderátoři

cca 6 minut

400.000 diváků (15+)

Jednotliví řemeslníci

Vysílání

5x týdně na TV Prima, Prima COOL a Prima ZOOM

Cílem pořadu je propagovat české řemeslo skrze mladé
řemeslníky. Ukazujeme české řemeslo ve svěžím
a moderním duchu, s velkým důrazem na divákovy emoce.
Společným cílem je i podpora školství v řemeslných
oborech, které již dlouhodobě upadají. Chceme ukázat
mladým lidem, že se toho řemesla nemusí bát, nemusí se
za něj stydět a ještě jim to může vydělávat slušné peníze.

Pořad najdete na

@remeslonenahradis

Návštěvnost *
550 000 PV/měs.

Návštěvnost *
260 000 RU/měs.

Zdroj Návštěvnosti * 86% organic search

Web zaměřený na stavbu, rekonstrukci,
úpravy bydlení, domácí opravy, zahradu
a dílnu.
Je plný užitečných rad, zajímavých nápadů
a inspirací.
Skvěle doplňuje hobby segment prezentovaný
televizním pořadem Receptář Prima nápadů.

www.ceskykutil.cz

*Zdroj dat: Google Analytics, únor 2021 (průměr za rok 2020)

Návštěvnost *

Návštěvnost *

670 000 PV/měs.

330 000 RU/měs.

Web plný nápadů a inspirací z úpravy
domácnosti, dekorací, zahrádky,
pěstování rostlin a květin, kutilského
vyrábění a vaření.
Neotřelým způsobem učí a inspiruje
šikovného a kreativního návštěvníka.

www.primanapady.cz

*Zdroj dat: Google Analytics, průměr hodnot za 2020

Start webu: 2/2021
Zahrádkářský web s garancí Lídy Duškové a Jana
Kopřivy, kteří jsou mnohaletými rádci všem pěstitelům
a zahradníkům. Je plný užitečných rad, zajímavých
nápadů a inspirací.
Skvěle doplňuje hobby segment prezentovaný
televizním pořadem Receptář Prima nápadů - rubrika
Zahrádkářská poradna a Rady do zahrady.

@primazahradkarskaporadna

www.zahradkarskaporadna.cz

Návštěvnost *
200 000 PV/měs.

Návštěvnost *
100 000 RU/měs.

Zdroj Návštěvnosti * 86% organic search

Oborový video portál je postavený na videích vlastní
produkce (on-line + TV pořady), ﬁremních videích,
youtuberů a jiných autorů.
Jde o částečně otevřenou platformu, jejímž cílem je
vytvořit významný,Start
video
obsahový
– září
(podzim) zdroj. Portál nyní
obsahuje bázi pěti tisíc videí.
Jde o vlajkovou loď projektu Prima DOMA a její
ambicí do budoucna je zásadní růst báze videí a
provázání portálu s HbbTV.

www.primadoma.tv

*Zdroj dat: Google Analytics, průměr hodnot za 2020

Zastřešující portál pro všechny projekty z rodiny
Prima Doma. Spojuje její jednotlivé části do jasně
vyproﬁlovaného celku a je zároveň rozcestníkem
pro oborové portály mimo rodinu Prima DOMA.
Jeho ambicí je inspirovat a přinášet to nejlepší,
nejen ze skupiny Prima DOMA, ale segmentu celkově.

www.primadoma.cz

Sociální sítě
Pro
stavebníky:

Pro
zahrádkáře:

Facebook stránky s
dosahem až 250.000
uživatelů
a veřejnou skupinu

14.000
členů

Zdroj: Facebook Business Manager PDM, 2/2021

Pro
kretativní
ženy:

Facebook stránku
Fachmani a
vybudované aktivní
publikum

Facebook stránky s
dosahem až

uživatelů

uživatelů

200.000

700.000

Pro kutily:

Facebook stránky s
dosahem až

100.000
uživatelů

Sdílení postů
na sociálních
sítích Prima
a CNN Prima
NEWS

v prodeji o

d

Dvouměsíčník Prima DOMA

1. února 20

21

59,90 kč

Zbrusu nový dvouměsíčník Prima DOMA přináší
čtenářům to nejlepší z oblíbených hobby pořadů
televize Prima RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ, Libovky
Pepy Libického a Řemeslo nenahradíš.
Na téměř sto stranách naleznou čtenáři celou řadu
pravidelných rubrik, mezi které patří Prima nápady,
Prima DOMA v obraze, Život v zahradě, Řemeslo
nenahradíš nebo Kreativní koutek.
U každého tvořivého návodu je navíc QR kód
odkazem na další podrobnosti na hobby
webech Prima DOMA.

s

Prima DOMA MEDIA, s.r.o. je součástí skupiny FTV Prima

