


  ТЕЛЕКАНАЛ
оперативні новини;  
журналістські розслідування;  авторські 
програми.

   САЙТ
актуальні новини;  ексклюзивні коментарі;  
якісна аналітика;

   СОЦМЕРЕЖІ
YouTubе-канал;
сторінки в Facebooк, Twitter, ВКонтакте, 
Instagram.

   ІНТЕРАКТИВНИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
останні новини;
пряма трансляція телеканалу;  
можливість безкоштовно голосувати і ставити  
питання.

БРЕНД



Історія ЕСПРЕСО розпочалась у листопаді 2013  

року 

з телевізійних трансляцій протестів на  Майдані.
Прямі трансляції ЕСПРЕСО потрапили на екрани  

багатьох світових каналів та на сторінки  

поважних Інтернет-видань.

Сьогодні ЕСПРЕСО входить до трійки кращих 

інформаційних телеканалів. А портал Espreso.tv - до 

десяти  найпопулярніших інформаційних  

Інтернет-ресурсів України.

У 2016 році телеканал представив слоган -

“Український погляд на світ”.

ІСТОРІЯ



Телеканал
2 млн глядачів щодня  

12 млн глядачів щомісяця  

24 млн глядачів на рік

Інтернет-простір
201,4 тис. підписників

73,5 тис. підписників

65,6 тис. підписників

Сайт
136 тис. відвідувачів щодня  

2  млн відвідувачів щомісяця  

16 млн відвідувачів на рік

АУДИТОРІЯ 
ЕСПРЕСО

Дані компанії ITK, оператор-Nielsen , 
(ЦА - вся Україна, 2016 рік) та Google 
Analytics.



ЕСПРЕСО – це інформаційний телеканал, ефір якого представлений  новинами та 

авторськими програмами політичного, культурного, пізнавального та суспільного 

напрямку.

ЕСПРЕСО - це новини, які стосуються України та українців із точки зору інтересів 

цілісної країни.

Мовлення – 24/7

ТЕЛЕКАНАЛ



ОХОПЛЕННЯ

ЕСПРЕСО -

загальнонаціональний  

цифровий ефірний  

телеканал.

Покриття - 95%  

території України.

➢ ефір цифра; 

➢ кабельні мережі;

➢ супутникове мовлення;

➢ IPTV.



ОХОПЛЕННЯ

Ефір ЕСПРЕСО доступний поза 

межами  України:

➢ в усіх європейських країнах;  

➢ у західній частині Росії; 

➢ в країнах Близького Сходу і 
Кавказу.

Супутник: ASTRA-4А

Частота прийому : 12072,7 МГц, 

Поляризація: H-горизонтальна FEC: 3/4 

Швидкість потоку: 27500 Ксимв/с 



3,3 млн

6,1 млн

АУДИТОРІЯ ТЕЛЕКАНАЛУ В РЕГІОНАХ

Центр

Захід

Схід
7,1 
млн

Південь
2,4 млн

Північ
3,2 млн

Київ
1,7 млн

Дані компанії ITK, оператор-Nielsen , 
(ЦА - вся Україна, 2016 рік) та Google 
Analytics.

Теканал ЕСПРЕСО переглядає близько 24 млн глядачів на рік*



САЙТ ESPRESO.TV

➢ новинна стрічка;

➢ актуальні коментарі  

➢ ексклюзивні інтерв’ю;

➢ відео новини;

➢ онлайн-трансляція 

➢ архів  програм телеканалу ЕСПРЕСО;

➢ блоги відомих та популярних  людей.



136 000 унікальних користувачів щодня

477 000 переглядів сторінок щодня

200 новин на добу

3-4 хв швидкість оновлення стрічки новин

За 2016 рік сайт Espreso.tv відвідали*  

16 млн унікальних користувачів

*Скористалися мінімум один раз.

САЙТ ESPRESO.TV

За даними Google Analytics.



Мобільний додаток ЕСПРЕСО  

стане у нагоді тим, хто хоче  завжди 

залишатися в курсі  актуальних і важливих 

подій.

➢ новини;  

➢ аналітика;

➢ ексклюзивні відео;

➢ архів популярних програм телеканалу;

➢ прямий ефір каналу ЕСПРЕСО.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК



Мобільний додаток ЕСПРЕСО

є першим в Україні з можливістю  інтерактивної 

взаємодії з  телевізійним контентом.

Інноваційна функція «Другий екран»  (Second screen) 

дає можливість  кожному користувачу смартфона  

безкоштовно голосувати та ставити питання 

в прямому ефірі.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК



Інформаційна програма  

Обговорення найголовніших  

подій дня з гостями студії

Щодня з 10:00 до 22:00

Новини щопівгодини!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРАФОН

Підсумки з Василем Зимою

Інформаційно-аналітична програма - підсумковий 

випуск новин та обговорення ТОП-теми дня з гостем 

студії.

Понеділок – п’ятниця о 19:00



ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова
Ток-шоу в форматі дискусії. Гості студії: 
політики, економісти, громадські діячі та 
відомі журналісти. 

Щочетверга о 21:10

СУБОТНІЙ ПОЛІТКЛУБ о 19:00

Програма, в якій ведучий відповідає на 
запитання  глядачів щодо актуальної 
політичної ситуації в країні. 

ВІДПОВІДІ з Ольгою Лень
Шоу в форматі hard talk, розмова без зайвих 
сентиментів. Гості студії - міністри та 
перші особи держави.

Щоп’ятниці о 22:00

ПРОГРАМИ



ЧБ шоу (Чернишов-Буткевич шоу)

Іронічне шоу з елементами сарказму  про 

політику та суспільно-важливі події в 

Україні. Це класичний формат 

американського шоу –  несерйозно про 

серйозне, легко про складне.

Понеділок-четвер 10:00 - 16:00

П’ятниця о 20:10

ПРО ПОЛІТИКУ з Сергієм Руденком
Обговорення та аналіз головних політичних 

подій дня з гостями  студії в прямому ефірі.

Понеділок – четвер о 20:00

ПРОГРАМИ



КНЯЖИЦЬКИЙ
Авторська програма Миколи Княжицького. 

Бесіди з відомими  діячами про важливе 

у сфері культури, історії, літератури і 
шоу- бізнесу.

Щонеділі о 10:00

ШУСТРОВА LIVE

Авторська програма розслідувань про 
зловживання владою,  політичні й 
економічні злочини, корупцію, афери, 
кримінал.

Щовівторка о 22:00

ПРОГРАМИ



ВАРТОВІ ЕСПРЕСО
Журналісти цілодобово «стоять на варті» та 

розповідають  про надзвичайні події - аварії, 
злочини, критичні ситуації.
Щосереди о 22:00

ПОЛІЦЕЙСЬКА ХВИЛЯ
Розслідування резонансних тем: репортажі, 

інтерв’ю,  ексклюзивні коментарі та заяви. 

Програма готується спільно з  

департаментом Нацполіції та МВС України.

Щопонеділка о 22:00

ПРОГРАМ
И



Понеділок – п’ятниця
ЕКОНОМІКА: світові тренди, реформи, динаміка української економіки.

СПОРТ: огляд спортивних подій, здобутки українських  спортсменів, прогнози 

матчів.

КУЛЬТУРА: прем’єри фільмів та театральних вистав, фестивалі та концерти. 

ПРЕСА З ЕСПРЕСО: огляд українських та світових видань.

СВІТ: огляд найголовніших світових подій: політика, економіка, суспільство та інше. 

ПОГОДА: прогноз погоди по всій Україні від синоптика Наталії Діденко. 

Щопонеділка 
ТЕХНОЛОГІЇ: новинки у світі техніки, винаходи та здобутки вчених. 

Щосуботи
МЕДИЦИНА: новини, які відбуваються в Україні та світі та профілактичні поради. 

РУБРИКИ



www.espreso.tv

http://www.espreso.tv/
http://www.espreso.tv/

