ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С
КУЛИНАРНА ТЕЛЕВИЗИЯ ФИЕСТА

ЗА ФИЕСТА ТВ
ФИЕСТА ТВ е тематичен канал за храни, напитки и здравословен начин
на живот. Програмата се разпространява по сателит и чрез кабелни
оператори. Създателите на канала си поставят за цел да популяризират
историята на храната и културата на хранене, екзотичните храни,
висшата кулинария, производството на вина, съвременни практики за
ресторантьори и хотелиери.
АУДИТОРИЯ ТА ТЕЛЕВИЗИЯТА
ФИЕСТА ТВ привлича широк кръг от зрители:
- млади и енергични хора, които искат да овладеят света на
кулинарията и да се превърнат в ценители на добрите вина.
- Домакини и цели семейство, който експериментират със световна
кухня.
- Спортните предавания привличат голям брой най-вече жени с
интерес към здравословният начин на живот.
- уникалните готвачи представени в нашите предавания будят
интереса и на много професионални готвачи, които искат да
усъвършенстват познанията си и „обменят” опит с колеги от цял свят.
- представители на различни поколения ресторантьори и хотелиери,
които могат да черпят от интересните идеи предоставени им от
нашата програма.
ПРЕДАВАНИЯ И ПРОЕКТИ
В тригодишния период от своето съществуване, телевизия Фиеста
осъществи и организира множество медийни проекти, сред които три
авторски предавания.
Последните реализирани проекти, тип реалити формат, са
Кулинарна купа на България 2011, събитие, организирано от
Асоциацията на българските професионални готвачи и Кулинарен
форум "Концепции 2011" организиран от Евро - Ток България.
Първото собствено предаване на Фиеста ТВ е „Тероар”. То е
посветено на запознаването на българския зрител със спецификите на
виното и на винопроизводството. Всеки епизод представя някоя от най-

известните и успешни български винарни, сред които Катаржина,
Миролио, Кастра Рубра, Мидалидаре и Домейн Бойар.
В краткото ни предаване „Вино и Стил” темата отново е виното,
обогатена от ценни сомелиерски съвети и представяне на първокласни
български ресторанти.
Третото ни предаване, „Полуостровът на съкровищата”, което
скоро ще има свой втори сезон, е посветено на издирването и
представянето на специфични продукти от България и Балканския
полуостров, с които водещият, професионалният готвач Валери Нешов,
приготвя рецепти от световната кулинария.

Екипът на Фиеста ТВ ще се радва да включи допълнителни
партньори и участници в своите медийни проекти. Ако имате идея или се
интересувате от участие в настоящите ни предавания, моля да се
свържете с нас!
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