Szanowni Państwo,

Wzrost popularności telewizji internetowej (usług video on-line)

oraz

zapotrzebowania użytkowników na nowy, bardziej interaktywny rodzaj
przekazu, to główne przesłanki powstania nowej telewizji internetowej
krak.tv
Wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

klientów

oraz

podążając

za

najnowszymi trendami i nowościami w zakresie działalności on-line
stworzyliśmy krak.tv
Krak.tv to niezależna, tym samym obiektywna telewizja internetowa
kreowana przez młody i ambitny zespół ludzi, posiadających szeroki
wachlarz doświadczenia zawodowego.
Głównym celem naszej działalności jest błyskawiczne przekazywanie
rzetelnych, wiarygodnych informacji o wszystkim, co dzieje się w Krakowie
i jego okolicach.
Naszym hasłem przewodnim jest tworzenie „niezależnej telewizji” dla całej
społeczności Małopolski.
♦ niezależna

♦ błyskawiczna
♦ rzetelna
♦ profesjonalna

Z poważaniem

♦ mobilna

Prezes telewizji krak.tv

♦ tematyczna
♦ interweniująca

Marek Mazurczak

♦ na czasie
♦ 7 dni w tygodniu
♦

24 godziny
kontakt@krak.tv

Dlaczego krak.tv ?
Jesteśmy pierwszą, niezależną telewizją w Krakowie. Podążając za
informacją wciąż aktualizujemy pojawiające się wydarzenia na naszej
stronie. Najnowsze informacje z Krakowa i jego okolic przygotowywane są
przez mobilny zespół reporterów, realizujących najpilniejsze i najtrudniejsze
wyzwania.
Osiem kanałów tematycznych dostępnych przez 7 dni w tygodniu,
24

godziny

na

dobę

zaspokoją

ciekawość

informacji

najbardziej

wymagających widzów. Dajemy możliwość zamieszczania własnych filmów
o różnorodnej tematyce. Nasz telefon interwencyjny, czynny całą dobę,
reaguje na wezwanie świadków wydarzeń.
Za pomocą kilku kliknięć przenosimy na płytę główną krakowskiego rynku,
pokazujemy najciekawsze wydarzenia społeczno – kulturalne, omawiamy
najważniejsze informacje prasowe z życia społeczności krakowskiej,
proponujemy mecze piłkarskiej ekstraklasy i hokeja na lodzie.
Bez konieczności wychodzenia z domu tylko dzięki krak.tv znajdziecie się
Państwo w centrum wydarzeń, czując na własnej skórze dreszcz emocji
oraz doping pełnego stadionu czy lodowiska.
Po emocjach sportowych na relaks i odpoczynek krak.tv przeniesie
Państwa na niepowtarzalny pokaz mody, lub do jednego z krakowskich
teatrów, gdzie siedząc w pierwszym rzędzie będzie można rozkoszować się
sztuką przekazu.
Najwytrwalszych internautów krak.tv zaprasza na całonocny clubbing do
najbardziej roztańczonych miejsc Krakowa, gdzie będzie można poczuć
mocne bity, błysk świateł oraz energię płynącą z dobrej zabawy. A na
koniec tak wyczerpującego dnia pozwolimy Państwu zasnąć przy łagodnych
nutach krakowskiej filharmonii.
Nasi stali bywalcy nie muszą się martwić, że ominie ich któreś z wydarzeń.
Dzięki newsletterowi krak.tv będzie na bieżąco informować o tym, co
wydarzyło się w Krakowie i o tym, co się wydarzy.
Krak.tv jest telewizją niezależną i otwartą na Ciebie.
Teraz to Ty decydujesz co oglądasz!!!

