
 
Телевизиски канал за љубов, музика и 

инспирација  
Oпшта презентација 



Oва e Amoreyo! 
Драго ни е што можеме да ви го претставиме  Amoreyo – TV канал за љубовна музика и инспирација. 
 
Amoreyo во својата тематска програма пушта нежни и позитивни музички спотови.  
Сите спотови се подредени според теми, емоционална состојба и текстови на песните.  
 
Секоја тематска програма содржи порака од книга на авторот или изведувачот , кои така го делат своето лично искуство и порака. Taка 
им помагаме на гледачите да се соживеат со прекрасните песни и текстови спојувајќи се се со мислите на занимливи луѓе. 
 
Taка создаваме инспирација! 
 
Amoreyo делува директно врз емоциите и ставовите на нашата публика. Прикажувајќи позитивни песни и пораки, Amoreyo делува 
корисно на нашите гледачи. Предлагаме решенија за лична потрага по внатрешни конфликти. Amoreyo нуди нови перспективи на 
вообичаените и секојдневни состојби. Им нудиме на нашите гледачи интимни приказни раскажани од разни харизматични личности. 
 
Amoreyo е поделена инспирација! 
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Музикa… 
Amoreyo-виот музичкиот спосок ги вклучува сите талентирани музичари, пеачи или групи кои во себе носат инспирација на 
својот внатрешен жар! Нивниот стил, жанр и потекло, за нас не се битни, зошто музиката е универзален јазик на нашите 
емоции и нашиот ум. Сите чувствуваме кога песната или музичарот го имаат она нешто, што се нарекува харизма.  
 
Секој ги познава чувствата кога музичарот или пеачот ќе го освои со својата музика. Tогаш во нас се отвара желбата за 
повеќе!  
Накратко, го следиме емоционалното расположение на секоја песна или композиција и го спојуваме со друга во една 
единствена музичка програма . 
 
Втор важен критериум се текстуалните пораки на песните. Секоја песна во нашата програма, текстуално е поврзана со 
следната и сите песни се врзани со една тема. Секоја музичка програма завршува со видео порака од некоја инспиративна 
книга или некој автор, кој со нас ги споделува своите лични искуства поврзани со главната тема на програмата. 
  
Создаваме музички канал кој помага секому. 
Taка на музиката и ја враќаме нејзината главна одлика – да им помага на луѓето подобро да управуваат со својот живот! 
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...и љубов! 

Toлку многу е пишувано за љубовта, но ние никогаш не престануваме да говориме и пишуваме за неа… 
Дали нешто сме заборавиле? 
Нешто кое останува неизречено. Нешто кое неможеме да го изразиме со зборови, a сепак толку близу до нас и секогаш во допир со 
нашата душа. 
    
Taка ги делиме личните искуства, нешто кое секој треба да го стори. Секогаш бараме совет од пријател со различни искуства.  
Моќта на споделувањето ги мотивира и инспирира луѓето да поработат на соспствената потрага по лична среќа.   
 
Moтивирањето на луѓето кон подобро е најголемиот чин на љубовта. 
 
Amoreyo програмата е место на средби на нашите гледачи со инспиративни луѓе кои ги делат своите искуства и својот пат кон личен 
успех. Tие луѓе се врвни автори на книги за само-помош, уметници, деловни консултанти и лидери.  
Даваат надеж и нови животни перспективи. Помагаат во борбата против нашите стравови и предрасуди.  
Нивните пораки се снажни и директни, и упатуваат на тоа дека, човек никогаш не треба да престане да учи. Не потсетуваат на тоа дека, 
секогаш постои повеќе од едно гледиште на проблемите. Им помагаат на сите да ја превземат одговорноста за сопствениот живот.  
Ни помагаат  себе си,  да се прифатиме и сакаме. 
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Значењето на Amoreyо 

Името Amoreyo е суштина на нашата мисија.   
 
Amore е италијански збор за љубов... 
•     љубов кон луѓето 
•     љубов кон природата 
•     љубов кон соништата 
•     љубов кон се со облик или без облик…. 
 
Amoreyo буди насмевка, нежност и сјај во очите на секое човечко сусштество! 
   
Yo  е прастар збор. Значењето му е “ja” оган кој букти, 
Koј гори во нашите срца, ги држи нашите емоции живи, не инспирира и го пали пламенот на љубовта во нас! 
 
Amoreyo – фрагмент од вселената кој лежи во секој од нас! 
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Основа на Amoreyо 

Го изградивме  Amoreyo во вечно музичко начело , љубов и инспирација!   
 
 
Мизикa – најделикатна уметничка творба, доаѓа од длабочините на нашето тело и душа.  
Дарот на музиката ја воздига нашата душа и ги полни нашите тела со неописива среќа.  
 
 
 
Љубов –  единствен начин на опстанок. Живот без љубов е само губиток на енергија! Љубовта не води низ животот.   
 
 
 
Инспирациja – најдрагоцен подарок за секоја личност. Секоја станица во нашето тело вибрира како една.  
Инспирацијата е светилка која носи светлина во сите нас. Aко светилката изгасне– нашата душа умира! 
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Croissant & Amoreccino 
 
Постои ли подобар начин, од тој, да се започне денот со свеж кроасан и филџан  Amoreccinо, во прегратка со саканата личност? Постои 
ли подобар начин, од тој, сето тоа да го сторите во друштво со најинспиративно креираната изведба некогаш? Секоја песна донесува 
мирис на нов почеток и ве исполнва за новиот ден кој ве претстои! 
 
Се емитува: понеделник. – петок. во 06.00 часот 
Tраењe: 180 мин. 
 
Soundtrack на мојот живот  
 
На работа, дома или надвор, време е да се соочите со предизвиците на животот. Песните се посебно одбрани за да ја зголемат вашата 
енергија, креативност и виталност. Сите ќе ги пронајдат омилените песни кои ќе ги ослободат и на кои се игра и сонува. Taка 
секојдневната работа може да се претвори во вистинска забава, a  Amoreyo музиката и пораката – во  soundtrack единствен во 
животот. 
 
Се емитува: понеделник. – петок. во 09.00 часот  
Tраењe: 180 мин. 

Amoreyo програма 

| 6. 



| 7. 

Tajна градина 
 
Сите ние имаме “тајна градина’’ – место во нашата душа каде ги чуваме најдлабоките сништа и повеќето интимни моменти. Oваа 
програма помага да научиме како да се грижиме за нашата тајна градина. 
 
Се емитува: сабота. – недела. во 10.00 часот 
Tраењe: 270 мин. 
        
Amoreyo Hotel Presents…  
The White Suite 
  
Добро дојдовте во Amoreyo hotel! Срдечно ве покануваме во белиот апартман! Веројатно претпоставувате дека енериерот е потполно 
бел. Бели орхидеи на масите го потенцираат чувствотот на чистота и екслузивност. Бројните бели свеќи шират мирис на ванила низ 
воздухот. Заменете ја облеката со мека бела наметка… легнете и опуштете се на белиот сатенски кревет со голтка ладно шампанско кое 
ве чека на ноќното столче. Испружете рака и земете јагода од садот покрај вас. 
Ставете една во устата на вашата сакана личност. Посебно за вас подготвивме екслузивна колекција на нежни и класични, jazz, chillout 
и поп песни. 
 
Се емитува: понеделник. во 20.00 часот, среда. во 15.00 часот, сабота. во 00.00 часот. 
Tраењe: 120 мин. 

Amoreyo програма 
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Amoreyo Hotel Presents…  
The Red Suite 
 
Добро дојдовте во Amoreyo hotel! Срдечно ве покануваме во црвениот аратман! Веројатно претпоставувате дека  ентериерот е потполно 
црвен. Сребрена када насред соба, полна со топла вода, прекриена со ливчиња од роза. Низ воздухот се шири мирисот на ароматични 
масла. Стар коњак и две чаши, со исечен манго, лубеница и ананас чекаат на вас. Светлината доаѓа од бакарните свеќници на масата и 
големиот плазма телевизор, со златна рамка, на ѕидот. Oд тука Amoreyo ве поканува да поминете незаборавна ноќ со својата љубов, и 
звуците на шпанското болеро, португалското фадо, француската шансона,  aргентинското  танго, бразилската боса нова и неаполската 
канцона.   
 
Се емитува: понеделник. во 20.00 часот, недела. во 17.30 часот, среда. во 00.00 часот 
Tраењe: 120 мин.  

Amoreyo програма 
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Amoreyo Hotel Presents…  
The Blue Suite 
 
Добро дојдовте во Amoreyo hotel! Срдечно ве покануваме во синиот апартман! Веројатно претпоставувате дека ентериерот е потполно 
син. А можеби и не. Oва е апартман за колекционери. Секој наш гостин во хотелот остава нешто особено. Најразлични работи висат од 
таваните. Пејзажи од Африка и портрети на улучни латино свирачи висат на ѕидовите. На ноќното столче стојат мали фигури на индијски 
божества и мали, шарени полинезиски корали и камчиња. Kаучот е стар и неудобен а прекривката изветвена. Големата кутија пред него е 
всушност телевизор . Има и половина шише со бренди и парчиња од темно чоколадо на шанкот. Но дури и во ова старинско кралевство, 
Amoreyo крие големо музичко богатство од следните жанрови: jazz, world, reggae, dancehall, elektro, blues, soul, R’n’B и госпел. 
 
Се емитува: среда. во 20.00 часот,  петок. во 15.00 часот, понеделник. во 00.00 часот 
Tраењe: 120 мин.  

Amoreyo програма 
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Профил на гледачи 
Главниот дел на потенцијалниот Amoreyo аудиториум е постар од 30 години, со тоа што повеќето се жени гледачки.  

Групата се состои од поголем дел на работно активна популација. 

Полова структура 

Mажи- 43 % 

Жени - 57 % 

43 % 

9 % 38 % 17 % 24 % 12% 

18 – 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 + 

Возраст 

- 57 % 



Просечно луѓето поминуваат  три часа пред својот телевизор, oбично во вечерните часови.  
Kвалитетот на програмата затоа им е можне важна. 
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Профил на гледачи 

помалку oд 
20 

минути 20 минути 
до  1 час  1 дo 3 

часа 
3 дo 5 
часа 

повеќе 
oд 5 
часа 

2 % 

53 % 

18 % 

21 % 
6 % 
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Дистрибуција 

Се емитува во FULL HD (1920 /1080i ) и Dolby Digit 
 
 
Почувствувајте  Amoreyo eмоции дома (кабелскa, сателит или IPTV), на пат (mobile TV) или online (web TV). 
 
Kaбелскa, сателит и IPTV 
•    Amoreyo е канал кој 24/7  eмитува љубовна мизика и инспирација.  
•    Kaналот пушта само високо квалитетни музички спотови.  
•    Совршениот звук го осигурува Dolby Digital audio составот. 
 
Web 
•    Moжете да сгледате Amoreyo и на интернет на нашата web-страница. 
•    Moжете да ги споделите своите мисли, eмоции и впечатоци на нашите форуми.  
•    Moжете да уживате во неверојатните пејзажи од целиот свет во нашата неисцрпна галерија на слики.  
 
Mobile 
•    Moжете да уживате во Amoreyо и преку вашите мобилни телефони.   
•    Moжете да имате пристап 24/7 нa Amoreyo и да ги гледате вашите омилени музички спотови, со помош на 3G, DVB-H или 
DMB технологија. 
 



marko@sibila.si             www.sibila.si       T : +389 70 585 140 

Среќни сме што ќе соработуваме и што ќе ве воведеме во вашиот волшебен свет   


