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Spoznaj te nAS, spoznaj te TV AS!

Pomurska Televizija AS ima že 25-letno tradicijo in bogate izkušnje s produkcijo in predvajanjem 
televizijskih oddaj z različno tematiko in vsebino. Kot osrednji pomurski televizijski medij si 
prizadevamo kakovostno informirati, osveščati, izobraževati in obveščati regionalno in širše 
prebivalstvo o vseh dogodkih s področja gospodarstva, turizma, kulture in vsakodnevnih dogodkih 
z levega in desnega brega reke Mure ter tako prispevati k boljši informiranosti in prepoznavnosti 
regije. Posebno skrb namenjamo slovenskim manjšinam na Madžarskem, v Avstriji in na Hrvaškem, 
s katerimi pripravljamo aktualne oddaje. 

Televizija AS sledi svoji viziji postati še bolj inovativna, povezovalna, prilagodljiva in dinamična 
televizija v severovzhodnem delu Slovenije. Naročniki omrežij Telekom Slovenija, T-2 in Amis lahko 
spremljajo program TV AS po vsej Sloveniji. Na območju Pomurja je program dodatno viden preko 
kabelskih sistemov Teleing in Telemach. Televizija AS pa ima tudi lasten digitalni oddajnik (43 kanal 
oz. 650 MHz), katerega signal pokriva večji del Pomurja in tako omogoča ogled regionalnega 
televizijskega programa tudi vsem ostalim gledalcem, ki še nimajo izbranih operaterjev. Program 
Televizije AS spremlja povprečno 9.000 gledalcev na dan.

Oddaje lastne produkcije Televizije AS si je mogoče ogledati tudi na nekaterih partnerskih lokalno-
regionalnih televizijskih postajah po Sloveniji (npr. Ptujska televizija PeTV, VTV Velenje, TV Vaš 
kanal Novo mesto, Gea TV Ljubljana, Gorenjska televizija GTV, TV Galeja Ilirska Bistrica in druge).
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Iz naše redne produkcije: 

DOGODKI, informativna oddaja o aktualnih dogodkih iz Pomurja.

STUDIO +, pogovorna oddaja o temah iz vseh področij življenja.

ŽUPAN ZA VAS, pogovorna oddaja o aktualnih temah in dogodkih iz pomurskih občin.

ZELEJNI KOUT, oddaja o zdravem življenjskem slogu.

SREČANJE Z DARJO, oddaja za boljšo kakovost življenja.

S FARMACEVTOM ZA ZDRAVJE, oddaja o zdravju.

MURA RABA TV, dvojezična magazinska oddaja o dogajanju v Pomurju in Porabju.

GLASBENA AVANTURA, oddaja s slovensko narodno zabavno glasbo.

TEDEN V EU, oddaja o aktualnih dogodkih v EU parlamentu.

POM INFO, oglaševanje podjetij, dogodkov in prireditev v obliki videostrani.

NEPOSREDNI PRENOSI nogometnih tekem pomurskih klubov, sejmov in drugih prireditev.

BOUG ŽEGNJAJ, kuharska oddaja.

MATURANTSKI PLESI, predvajanje maturantskih plesov pomurskih srednjih šol.

TURISTIČNI ASi, predstavitev turističnih ponudnikov iz naše regije.

Pomurska Televizija AS za poslovne partnerje pripravlja, oblikuje, producira in predvaja televizijske 
oglase in ponuja zakup oglaševalskega prostora v oddajah lastne produkcije. Poslovnim partnerjem 
pri oglaševanju nudimo tudi svetovanje in celostne oglaševalske rešitve.

Prednosti sodelovanja s TV AS:
• možnost sooblikovanja programa po vaših željah,
• smo televizija, ki prisluhne svojim poslovnim partnerjem,
• smo cenovno ugodnejši od velikih televizijskih hiš, čeprav pokrivamo celotno Slovenijo,
• smo prilagodljivi, dinamični in inovativni ter se znamo prilagoditi željam in zahtevam naročnika.

Negujemo, ohranjamo, poudarjamo in plemenitimo ljudsko izročilo, pokrajinske posebnosti in značaj 
prebivalstva, način življenja in druge značilnosti naše pokrajine in širše.

TV AS z vami in za vAS!

Spoznaj te nAS, spoznaj te TV AS!


