TISKOVÁ ZPRÁVA

Nezmeškejte Voyo nové generace plné prémiového obsahu
Vaše první destinace na cestě za českými filmy a seriály, nikam dál už nemusíte!
Tento podzim exkluzivně na Voyo: světová reality show Love Island s českými účastníky

Praha, 13. dubna - Televize Nova neustále posiluje svůj videoportál Voyo, jehož vizí je stát se
vedoucím poskytovatelem zábavy v digitálním světě u nás. K tomuto cíli vedou dvě cesty – jedna je
přes akvizice a druhá přes vlastní tvorbu. A Voyo se vydá po obou! Každý rok se můžete těšit na až
dvacet nových formátů natočených speciálně pro Voyo. V současné době už je v přípravě množství
původních formátů, na nichž Nova spolupracuje s těmi nejlepšími tvůrci. Bude se jednat o reality
show, kriminální i komediální seriály, pravdivé příběhy či dramata. Mezi první formáty připravené
speciálně pro Voyo patří unikátní reality show Love Island, populární britský pořad, jenž nadchnul
miliony fanoušků po celém světě.
Love Island konečně přichází do České republiky a na Slovensko! Deset mladých žen a deset mladých
mužů sdílí vilu na Kanárských ostrovech, hledají lásku, flirtují, budují spojenectví, čelí výzvám, a to vše
v souboji o lásku a pohádkovou výhru pod dohledem televizních kamer, sociálních sítí a všech
fanoušků. Formát se úspěšně vysílal ve dvaceti zemích světa. A právě dnes začíná casting na účastníky!
Voyo bude i nadále posilovat nabídku lokální obsahu, už nyní jsou k dispozici stovky hodin nových i
klasických českých filmů a seriálů od těch nejlepších tvůrců, a bude jich stále víc! Uživatelé mohou
zhlédnout i úspěšné české filmy posledních let jako například Poslední aristokratka, Případ mrtvého
nebožtíka, Ženy v pokušení, Signál nebo Špindl 2.
Zkrátka nepřijdou ani fanoušci zahraničních filmů a seriálů, pro ty budou připraveny nové tituly každý
týden. Na své si přijdou milovníci romantických komedií, nadšenci do sci-fi či fantasy světa, příznivci
dramatických a psychologických zápletek, akční podívané i mnohdy šokujících pravdivých příběhů,
které si nesmíte nechat ujít ani vy. Na poli dokumentů přináší Voyo také exkluzivní obsah. Nebudou
chybět ani mezinárodní verze oblíbených reality show, už brzy třeba australské Svatby na první pohled.
Zábavu nejen v době lockdownu pro děti všech věkových kategorií zajistí oblíbené kreslené i hrané
pohádky, česká klasika i zahraniční seriály, a to vše v českém jazyce. Již nyní je jich na Voyo více než
dvě stě a stále přibývají.
Silná je na Voyo i sekce přímých sportovních přenosů a záznamů, kromě zápasů a utkání, která lze
zároveň sledovat i na Nova Sport, si sportovní fandové užijí hodiny záznamů, speciálních pořady či
přímé přenosy vysílané exkluzivně na Voyo. Mezi ně patří například KSW, evropská asociace smíšených
bojových umění MMA.
„Jednou ze skvělých předností Voyo je to, že si na něm diváci užívají svoje oblíbené pořady televize Nova
až v týdenním předstihu před televizním vysíláním. Plánujeme tuto službu v dohledné době rozšířit,
aktuálně jednáme o tom, aby si uživatelé Voyo mohli užívat tyto své oblíbené hrdiny a příběhy až v
dvoutýdenním předstihu,“ říká Silvia Majeská, ředitelka programu TV Nova.

