
 
 

TV kanal za ljubezensko glasbo in navdih 
Splošna predstavitev 



TO JE AMOREYO! 
Z veseljem vam predstavljamo Amoreyo TV kanal za ljubezensko glasbo in navdih. Amoreyo poskrbi za nežne in pozitivne 
videospote v tematskih programih. 
Vsi video posnetki so razvrščeni glede na temo, čustveno stanje in besedila pesmi. 
 
Vsak tematski program vsebuje video sporočilo iz knjige avtorjev in umetnikov, ki si delijo svoje osebne izkušnje in sporočila. 
Tako bomo pomagali gledalcem povezati lepe pesmi in besedila z mislimi , ki jih delijo zanimivi ljudje. 
 
Tako ustvarjamo inspiracijo! 
 
Amoreyo deluje neposredno s čustvi in stališči našega občinstva. Z zagotavljanjem pozitivno napolnjenih pesmi in sporočil, 
ustvarjamo Amoreyo kot dejanski kanal za gledalce. Predlagamo rešitve za njihovo osebno iskanje in notranje konflikte. 
Amoreyo daje nove možnosti za običajne vsakdanje situacije. Našim gledalcem nudimo intimne življenjske zgodbe, ki jih 
pripovedujejo različne karizmatične osebnosti. 
 
Amoreyo je deljen navdih! 
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Glasba… 
Amoreyo glasbena lestvica vabi vse, talentirane glasbenike, pevce ali skupine, ki nosijo navdih svojega 
notranjega ognja! Njihov slog, žanr in etnična pripadnost niso pomembni za nas, saj je glasba univerzalni jezik 
naših čustev in duha. Vsakdo lahko čuti, če pesem ali glasbenik, ima tisti je ne sais quoi, nenavadno malo 
iskrico, ki jo imenujemo karizma. 
 
Vsi vemo tudi, ko nas je glasbenik ali pevec ujel za vedno s svojo glasbo. Šele potem se v nas prebudi želja po 
več! 
Skratka, sledimo čustvenemu razpoloženju vsake skladbe ali sestave in jo povežemo z naslednjo v enem 
glasbenem programu. 
 
Drugo pomembno merilo je sporočilo v besedilu pesmi. Vsaka pesem v naših programih, je z besedilom 
povezana z naslednjo in vse pesmi v programu so združeni s temo. Vsak glasbeni program se konča z video 
sporočilom navdihujočega avtorja knjige ali izvajalca, ki deli osebno izkušnjo povezano z glavno temo 
programa. 
 
Ustvarjamo koristen glasbeni kanal za vsakogar. 
Tako bomo prinesli nazaj glavni namen glasbe - pomagati ljudem, da bodo boljši ustvarjalci svojega lastnega 
življenja! 
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...in ljubezen! 

Toliko je bilo že povedanega in napisanega o ljubezni, vendar mi nikoli ne prenehamo govoriti in pisati o tem ... Ali smo kaj 
spregledali? 
Nekaj, kar vedno ostaja neizrečeno. Nekaj kar ne moremo izraziti z besedami, vendar blizu nas in vedno v stiku z našo 
dušo. 
 
Delitev naše osebne izkušnje je nekaj, kar mora vsakdo storiti. Vedno se posvetujte s prijatelji z različnimi izkušnjami. Moč 
delitve motivira in navdihuje ljudi o njihovem prizadevanju do osebne sreče. 
 
Motivirati ljudi, da se izboljšajo je najvišji akt ljubezni. 
 
Program Amoreyo je zbirališče za naše gledalce z navdihujočimi ljudmi, ki delijo svoje izkušnje in njihovo poti k osebni rasti. 
Ti ljudje so avtorji uspešnic za samopomoč, umetniki, poslovni svetovalci in voditelji. 
Dajejo upanje in nove poglede na življenje. Pomagajo nam se boriti proti našim strahovom in predsodkom. 
Njihova sporočila so močna in neposredna, ki nam dokazujejo, da se nikoli ne sme ustaviti učenje. Opominjajo nas, da je 
vedno več kot en pogled na probleme. Pomagajo vsakomur prevzeti odgovornost za lastno življenje. 
Pomagajo nam sprejeti in ljubiti sebe. 
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Pomen Amoreyo 
Ime Amoreyo je bistvo našega poslanstva. 
 
Amore je italijanska beseda za ljubezen... 
 •     Ljubezen do ljudi 
 •     Ljubezen do narave 
 •     Ljubezen do sanj 
 •     Ljubezen do vsega z ali brez oblike…. 
 
Amoreyo prebuja nasmeh, nežnost in iskrice v očeh vsakega človeka! 
 
Yo je stara beseda, ki prihaja iz skrivnostnih Atlantov. Prinaša pomen "I" - divji ogenj, ki gori v naših srcih, ki drži 
naša čustva pri življenju, ki nas navdihuje in osvetli plamen ljubezni v nas samih! 
 
Amoreyo - fragment iz vesolja odložen znotraj vsakega od nas! 
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Osnove Amoreyo 

Zgradili smo Amoreyo na večnih aksiomih glasbe, ljubezni in navdiha! 
 
Glasba je najbolj občutljiva človeška stvaritev, ki prihaja iz globin telesa in duha. Dar za glasbo povzdigne dušo 
in telo napolni z blaženo radostjo. 
 
 
Ljubezen – je edini način obstoja. Življenje brez ljubezni je samo izguba energije! Ljubezen nas vodi skozi poti 
življenja. 
 
 
Inspiracija– je najbolj dragoceno darilo za vsakega človeka. Omogoči vsaki celici v našem telesu vibrirati kot 
eno. Navdih je svetilka, ki nosi luč v notranjosti vsakogar od nas. Če svetilka neha sijati - duša umre! 
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Rogljiček & Amoreccino 
 
Kaj je boljši način za začetek dneva, kot z ugrizom po sveže pečenem rogljičku in skodelico Amoreccino, medtem ko ste 
objeti v objemu vašega ljubljenega? Kaj je boljši način, narediti vse to, kot v družbi najbolj navdihujoče predstave vseh časov? 
Vsaka skladba prinaša vonj novega začetka in nas napolni za lep nov dan! 
 
Čas oddajanja : pon. - pet. Ob 06.00 
Trajanje: 180 min.  
 
Skladba mojega življenja 
V pisarni, doma ali zunaj, je čas, da se vklopite v izzive vsakdanjega življenja. Optimistične pesmi so posebej izbrane za 
povečanje naše energije, ustvarjalnosti in vitalnosti. Vsakdo bo našel najljubše skladbe, zaradi katerih se počuti svobodnega 
in začne plesati in sanjati. Tako lahko vsakodnevno delo spremenijo v resnično zabavo in Amoreyo glasbo in sporočila - v 
skladbo neverjetnega življenja. 
 
Čas oddajanja: pon. – pet. ob 09.00 
Trajanje: 180 min. 

Amoreyo Programi 
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Skrivni vrt 
 
Vsakdo ima "skrivni vrt'' - mesto v naši duši, kjer delimo naše najgloblje sanje in okus naših najbolj intimnih trenutkov. Ta 
program nam pomaga izvedeti, kako skrbeti za naš skrivni vrt in ga uresničiti. 
 
Čas oddajanja: sob. – ned. Ob 10.00 
Trajanje: 270 min. 
 
Amoreyo Hotel predstavlja… Bel apartma 
 
Dobrodošli v Amoreyo hotelu! Vabimo vas v Beli apartma! Kot ste verjetno uganili, notranjost je v celoti v beli barvi. Bele 
orhideje na mizi ustvarjajo občutek čistosti in izvrstnosti. Številne bele sveče prinašajo vonj po vanilji v zraku. Slecite svoje 
obleke in oblecite puhasto belo haljo ... Lezite in se sprostite na beli satenasti postelji in naredite požirek ohlajenega 
šampanjca, ki vas čaka na nočni omarici. Samo stegnite do polne sklede svežih jagod poleg njega. Zvabite enega v usta 
vašega ljubljenega. Posebej za vas smo pripravili ekskluzivno kolekcijo nežni in lirično klasični, jazz, sproščujoče in operne 
pop pesmi. 
 
Čas oddajanja: pon. Ob 20.00,  sre. Ob 15.00, sob. Ob 00.00 
Trajanje: 120 min. 

Amoreyo Programi 
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Amoreyo Hotel predstavlja… Rdeč apartma 
 
Dobrodošli v Amoreyo hotelu! Vabimo vas v Rdeči apartma! Kot ste verjetno uganili, notranjost je v celoti v rdeči barvi. 
Srebrna kad v sredini prostora, polna mehurčkov tople vode, je pokrita z cvetnimi listi vrtnic. Zrak prinaša vonj aromatičnih 
olj. Star konjak in dva kozarca skupaj s planoto manga, lubenice in ananasa vas čakajo. Svetloba prihaja iz velikega 
bakrenega svečnika na mizi in z velike zlato okvirjene plazma TV na steni. Od tam vas Amoreyo vabi na nepozabno noč s 
svojim ljubljenim, z zvoki španskega Bolero, portugalskega Fado, francoskega šansona , 
Argentinskega tanga, brazilska bossa nove in Canzone Napoletana. 
 
Čas oddajanja: pet. ob 20.00,  ned. Ob 17.30, sre. Ob 00.00 
Trajanje: 120 min. 

Amoreyo Programi 
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Amoreyo Hotel predstavlja…  
Moder apartma 
 
Dobrodošli v Amoreyo Hotel! Vabimo vas v moder apartma! Kot ste verjetno uganili, notranjost je v celoti v modri barvi. No, 
ne čisto. To je naš apartma zbiralcev. Vsak gost v našem hotelu pušča nekaj posebnega za sabo. Tukaj so lovilci sanj, ki 
visijo na stropu. Afriške krajine in portreti latinskih uličnih glasbenikov visijo na stenah. Na nočni omarici, so majhne figurice 
indijskih božanstev in barvite majhne polinezijske korale in kamenje. Kavč je star in neudoben in prevleka vsa obrabljena. 
Veliko škatla pred njim je pravzaprav TV. Tam je pol steklenice žganja in košček temne čokolade na baru. Toda tudi v tem 
vintage kraljestvu, Amoreyo ima veliko zakladnico jazza, svet, reggae, dancehall, elektro, blues, soul, R'n'B in gospelske 
mojstrovine za vas. 
 
Čas oddajanja: sre. Ob 20.00,  pet. ob 15.00, pon. Ob 00.00 
Trajanje: 120 min. 

Amoreyo Programi 
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Profil ciljne publike 
Glavni del potencialnih gledalcev Amoreyo je star več kot 30 let, s prevlado ženskega občinstva. 

Ta skupina je sestavljena iz najbolj aktivne delovne sile. 

Struktura spolov 

Moški gledalci - 43 % 

Ženske gledalke- 57 % 

43 % 

9 % 38 % 17 % 24 % 12% 

18 – 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 + 

Starost 

- 57 % 



V povprečju ljudje preživijo do 3 ure pred TV, po navadi zvečer. 
Kakovost programov je ključnega pomena za anketirance. 
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Profil ciljne publike 

pod 20 
minut 20 minut 

do 1 ura 1 do 3 
ure 3 do 5 

ur čez 5 
ur 

2 % 

53 % 
18 % 

21 % 6 % 
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Distribucija 
Oddajanje v polni visoki ločljivosti (1920 / 1080i) in Dolby Digital 
 
Občutite Amoreyo čustva doma (kabelsko, satelitsko ali IPTV), na poti (mobilna televizija) ali na spletu (spletna televizija). 
 
Cable, Satellite and IPTV 
 •    Amoreyo je 24/7 TV kanal za ljubezensko glasbo in navdih. 
 •    Kanal predvaja samo visoko kakovostne video posnetke. 
 •    Brezhibna kakovost zvoka je zagotovljena z Dolby Digital zvočnim sistemom. 
 
Internet 
 •    Amoreyo si lahko ogledate na internetu preko naše spletne strani. 
 •    Prav tako lahko delite svoje misli, čustva in vtise na naših forumih. 
 •    Uživate lahko v lepih pokrajinah iz vsega sveta v naših neskončnih galerijah slik. 
 
Mobilno 
 •    Prav tako lahko uživate Amoreyo na vašem mobilnem telefonu.  
 •    Imate lahko 24/7 dostop do Amoreyo in si ogledate svoje najljubše video posnetke z uporabo 3G, DVB-H ali DMB 
tehnologije. 
 
 



  katja@sibila.si            www.sibila.si      T : +386 1 256 25 43 

Z veseljem vam bi sodelovali skupaj z vami in vas seznanili s čarobnim 
svetom 


