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Staniční logo dodává vždy televize Nova.

ochranna zona_loga.jpg

Tento manuál určuje pravidla pro výrobu sponzorských vzkazů dle šablony / 

Dodávaný sponzorský vzkaz musí obsahovat jednu z šablon televize Nova. Velikost, umístění a font titulku

/ je závazný.

SPONZOR POŘADU / SPONZOR PROGRAMU –OBECNÁ DOPORUČENÍ

Místa, kde se nachází staniční logo a titulek Sponzor programu a hodiny se nesmí překrývat s kreativou sponzorského vzkazu!  Požadované formáty 

obrazu: , nebo Dále viz. dokument Technické podmínky.

Místa, kde se nachází staniční loga a titulek

se nesmí

překrývat s kreativou sponzorského vzkazu!

Staniční loga kanálů NOVA, NOVA CINEMA, NOVA FUN, NOVA LADY, NOVA  

ACTION a NOVA GOLD je umístěno v levém horním rohu. 

Loga kanálů NOVA SPORT 1, NOVA SPORT 2, NOVA SPORT 3 a NOVA SPORT 4

v pravém horním rohu  viz. schéma, které je přílohou tohoto manuálu.

Preferované cesty: SPOTSYS, Adstream

Schéma umístění staničních log



vzor_sponzor_programu_casomira.jpg

Šablona sponzor programu / časomíry

Dodaný sponzorský vzkaz je zasazen do odpovídající šablony  na 

odbavovacím pracovišti při jeho vysílání.

Tento manuál určuje pravidla pro výrobu sponzorských vzkazů dle šablony  

Dodávaný sponzorský vzkaz musí obsahovat jednu z šablon  televize Nova. Součástí dodaného 

sponzorského vzkazu musí ze zákona být titulek s uvedením přesného názvu sponzora a hlavní předmět 

jeho činnosti.

Staniční logo a hodiny dodává vždy televize Nova!

Místo kde se nachází titulek Sponzor programu se nesmí překrývat s kreativou  sponzorského

vzkazu!



Šablony SPONZOR PROGRAMU ke stažení  na stránkách 

televize Nova  www.novagroup.cz/obchod/sponzoring

Součástí dodaného sponzorského vzkazu musí ze  zákona být titulek s 

uvedením přesného názvu  sponzora a hlavní předmět jeho činnosti.

vzor sponzor programu

sponzor_programu_white.tga sponzor_programu_black.tga

http://www.novagroup.cz/obchod/sponzoring


Šablony SPONZOR POŘADU ke stažení  na stránkách 

televize Nova  (www.novagroup.cz/obchod/sponzoring)

Sponzorský vzkaz sponzora pořadu nemusí obsahovat 

titulek s uvedením přesného názvu sponzora a hlavní 

předmět jeho činnosti.

sponzor_poradu_white.tga

vzor sponzor pořadu

sponzor_poradu_black.tga

http://www.novagroup.cz/obchod/sponzoring)
http://www.novagroup.cz/obchod/sponzoring
http://www.novagroup.cz/obchod/sponzoring)


V případě, že v rámci kampaně klient rotuje více svých produktů v rámci sponzoringu jednoho pořadu,

je nutné opatřit sponzorský vzkaz titulkem s názvem sponzora. Díky tomuto kroku bude subjekt

sponzora dostatečně identifikován.

Neplatí pro případ, že klient rotuje více variant sponzorských vzkazů na jeden produkt.



Tento manuál určuje pravidla pro vložení sponzorské statické/animované INJEKTÁŽE do pořadů stanic televize Nova. 

Staniční logo a titulek Sponzor pořadu dodává televize Nova.

Požadované formáty obrazu pro animovanou injektáž vyráběnou na klíč: 1920x1080 50i (HD) nebo SD FHA (16:9anamorf)

– Logo musí být dodáno v těchto formátech: *.ai, *.eps, *.pdf, případně *.psd, *.tiff, *.tga.

– K logu musí být přiložen alespoň stručný manuál pro použití logotypu (ochranná zóna atd.)

– Animaci do injektáže může klient dodat ve formátu TGA, nebo PNG sekvence s definovanou průhledností v alfa kanálu, RGBA 32bit unmated.

– Další možný formát dodávané animace je nekomprimovaný MOV s průhledností definovanou v alfa kanále.

– Animace by měla být umístněna na pozici a velikosti uvedené ve vzoru.

Součástí animace je nápis SPONZOR POŘADU, jehož zdrojový soubor je ke stažení na stránkách televize Nova (www.novagroup.cz/obchod/sponzoring)

– Velikost nápisu se nesmí měnit. Umístění nápisu SPONZOR POŘADU je možné buď nad nebo pod animací injektáže.

vzor injektáže pro TV NOVA

http://www.novagroup.cz/obchod/sponzoring)

