
JAZZ.4K - dedykowana dla klientów
premium i ceniących spokój na żądanie,
świetnie dopasowana do spotkań w
przestrzeni biznesowej.

Pierwszy w Świecie tematyczny kanał muzyczny w jakości 4K z muzyką jazzową,
rozbudowany programowo o muzykę klasyczną - “Klasyka w Niedzielę”, muzykę rozrywkową
oraz publicystykę kulturalną, gwarantujący największą ilość muzycznych premier w Polsce
(ok. 95%). Tak jak NETFLIX jesteśmy producentem większości naszych koncertów
premierowych - w 2019 roku co tydzień prezentowaliśmy premierę, co było niewątpliwą
atrakcją dla klientów, którzy musieliby zapłacić ponad 3 tysiące złotych za bilety na tej rangi
wydarzenia.
Jest to merytoryczny kanał klasy premium, tworzony we współpracy z wybitnymi światowymi
ekspertami i fachowcami wielu dziedzin sztuki, w szczególności muzyki, literatury,
architektury, fotografii, teatru, baletu oraz filmu.



Nasza ramówka to:

MUZYKA
Muzyka jazzowa, muzyka klasyczna, etno, bossa nova, blues, poezja śpiewana,
elektro-jazz-rap.

PUBLICYSTYKA
Wybrana publicystyka z zakresu wielu dziedzin sztuki, mi. in. fotografia, literatura,
architektura, grafika, sztuki plastyczne, rzeźba, teatr, film. Formuła salonu prasowego.

EDUKACJA
Serie odcinków edukacyjnych na różnym poziomie zaawansowania, z uwzględnieniem
edukacji manualnej.



DLA DZIECI
W godzinach od 19:10 -19:45 wdrożymy bajki artystyczne - ”Bajka kreatywna”, jako forma
rozwijająca wyobraźnię w sposób nieszablonowy, edukacja poprzez zabawę, opowieści i
piosenki.

FILMOWA
“Filmowa Kronika Telewizji JAZZ” - seria koncertów w konwencji czarno-białej z wywiadami,
które udostępniamy w ramach współpracy z nami. Obraz w natywnym 4K, z ciekawym
layoutem w proporcji kinowej, z charakterystycznymi pasami u góry i na dole (for Scope
(2.39:1) presentation 4096×1716 pixels). Stanowi to świetną atrakcję dla fanów kina,
przystosowaną do możliwości wyświetlania na każdym rodzaju telewizora, jak i UHD.

fot. logo kroniki filmowej, jedyna systematyczna kronika w Polsce

DŹWIĘK
Wszystkie nasze koncerty są realizowane w jakości HiFi, wdrażamy już pierwsze koncerty w
najnowszym  systemie DOLBY-AC4.

inż. Michał Rosicki



JAZZ 4K jest ofertą dla operatorów satelitarnych i naziemnych, którym zależy na pozyskaniu
klientów premium śledzących sztukę i wydarzenia kulturalne w kraju. Jest to naturalne
środowisko ludzi poszukujących wysokiej kultury, ceniących możliwość wyboru w dowolnym
czasie i miejscu.
BLOKI MUZYCZNE

● teledyski
● jazz cafe - wieczorna spokojna muzyka
● song poetry - dla romantycznych
● świąteczny kontent teledysków
● świąteczny kontent koncertów
● Sylwester
● seria koncertów letnich na wodzie
● “Miasto bluesa”
● “Bossa Nova end more”
● “Bigbandowe historie”
● “Elektro studio”
● “Hi-End studio”

fot. dwa z 7 koncertów Świąteczno-Sylwestrowych



JAZZ.4K jest odpowiedzią na potrzeby coraz liczniejszej grupy widzów, poszukujących dobrych
merytorycznych propozycji z zakresu kultury. Gromadzi dużą widownię osób, które coraz bardziej
narzekają na dysproporcje programowe i brak ciekawych propozycji i treści w dostępnych
mediach. Emitujemy większość koncertów z najważniejszych festiwali w kraju i promujemy
czołowych artystów różnych dziedzin sztuki.

Telewizja JAZZ udowodniła, że inwestowanie we własne produkcje daje swobodę i możliwości
takie jak Netflix. Klienci mogą oczekiwać permanentnego dostarczania świeżego kontentu, który
jest spójny z trendami i coraz częściej decydują o wyborze usługi.
Nasze działania zmierzają do ogólnoświatowej współpracy z międzynarodowymi organizacjami,
które zrzeszają największe gwiazdy i organizują najpopularniejsze koncerty na świecie.
Telewizja JAZZ nadaje obecnie w 4 krajach Europy i już w tym roku powiększy zasięg do 11. W
każdym z nich posiadamy swoich ambasadorów jazzu.
JAZZ.4K w przeciwieństwie do wersji HD,  jest kanałem płatnym i posiadającym odmienną
ramówkę.

fot. koncert z udziałem najwybitniejszych muzyków
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