ЕКОТЕЛЕВИЗИЯ

Телевизията
VTV е телевизия с екологична тематика и е първата телевизия създадена
в името на кауза.
Стартира на 1 октомври 2008 година.
Акцентира върху проблемите на околната среда, на Земята като екосистема и
хората като фактор променящ средата, в която живеем.
VTV е телевизия с национално кабелно и сателитно покритие, и
ефирно излъчване на програмата за гр. София.

Виж, това е важно!

Мисия
Какво е нивото на екологичната ни култура?
Защо екологията отстъпва пред техническия напредък на човечеството?
Възможно ли е да се възстанови нарушената хармония човек – околна среда?
VTV търси отговорите на тези въпроси.
Важно е да осъзнаем, че Земята е нашата планета!
Важно е да знаем как да опазим и съхраним живота на планетата!
Защото от нашите действия или бездействия зависи всичко!
Виж, това е важно!

Виж, това е важно!

Програма
VTV стартира под мотото "Виж, това е важно!".
Информационна ниша на медията са икономическите и социалните аспекти
на екологията - климатичните изменения и глобалното затопляне,
енергийната ефективност и сигурност, опазването
на околната среда, биопроизводство и биологичното разнообразие и др.
Посланията ни са отправени преди всичко към младите хора и
онази значителна част от българското общество,
на която не й е безразлично бъдещето на България.
VTV предлага на зрителите еконовини, тв материали и документални поредици
посветени на екологията, игрални филми и сериали.
„Елементи”, „Жизнеспособното бъдеще”, „Екологичен живот”,
„Глобална енергия“, „SOS тук земята“ и „Жадната планета“, “Биологика“, „ Животът днес“ ,
„Открития“ са документални поредици, които могат да бъдат гледани единствено в ефира на VTV.

Виж, това е важно!

Аудитория
Телевизията е неразделна част от ежедневието на градския човек.
Аудиторията покрива широк кръг от публика:
• мъже и жени на възраст 25 +.
Това са социално активни хора – образовани и с добри доходи,
любознателни и най-вече с изявена позиция за начина си на живот – здраве, спорт, природа, общество.

Виж, това е важно!

