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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ON-LINE TV IN LIFE 
 

In Life e първата по рода си он-лайн телевизия в България, нов медиен формат, ситуиран предимно в 

интернет пространството, който се стреми с различните му изказни средства да отправи послание за 

позитивност, да нарисува един пъстър, страстен и добронамерен поглед върху представлението 

„ЖИВОТ”, да акцентира на уникалното, да изгражда стремеж и култ към красивото, доброто и 

креативното, да разкаже интересното. 

Неограничените възможности на он-лайн телевизията ни позволяват да достигнем до всяка точка на 

света, без ограничение на пространството и безплатно за потребителите. 

 

МИСИЯ 
In LIFE отразява красивата, артистичната, вълнуващата, усмихнатата, вдъхновената, 

забавната страна на живота!  
In LIFE е усещане и усмивка за живот! 
In LIFE демонстрира нов подход в отразяването на случващото се около нас като миксира възприятията 

с видео материали и филми с HD качество, авторски статии и коментари и снимки. Тази синергия на 

информационното послание позволява на зрителите ни да получат пълен и всеобхватен поглед с 

уникални видео и авторски презентации, с един по-различен от конвенционалния и нетрадиционен 

подход в отразяването. Възможностите ни да излъчим на живо по интернет събития, случващи се в 

България и по света, са уникална възможност за достигане на информацията без териториални, 

езикови или финансови граници. Респектиращата техническа обезпеченост и високият 

професионализъм на екипа са активи, с които определено се гордеем. 

В УСЕЩАНЕТО ЗА ЖИВОТ! 

КАТЕГОРИИ 

In NEWS: Oтразяваме обективно само най-значимите политически, икономически и социални новини от 

България и по света, без политически пристрастия и внушения. Търсим позитивните послания или 

маркирането на важни за хората политически и икономически решения и действия, за които следва да са 

информирани в ежедневието си. 

In EVENTS:  Във фокуса ни попадат събития от светския, деловия и политически живот в страната и 

чужбина – спектакли, награждавания, обществени инициативи и прояви, правителствени и 

неправителствени кампании, дарителски акции, благотворителни събития, продуктови представяния, 

лични и семейни тържества на известни личности и др. При отразяването на тези събития използваме 

единствено собствена на In Life видео, текстова и снимкова база данни, включително и при повечето 

международни събития.  

In FOCUS: Представяме успели и интересни личности в персонален и в професионален план с видео 

интервюта, разговори, снимки и фотосесии. Във фокусът ни попадат и проблемите, свързани с 

възпитанието на децата, образование, социално-значими теми и нагласи на гражданското общество. В 

качеството си на обществено отговорна медия считаме, че е добре да говорим за успели хора в 

различните посоки на живота, за да отправим послание за позитивни модели на поведение, за да 

възпитаваме децата си с добри примери и да поощрим креативността. 
In ART: Популяризираме работата и постиженията на творци и хора на изкуството – писатели, 

художници, артисти, музиканти, певци и т.н. В In Life ще намерите прекрасни филми, както и 

информация за нови книги, музеи, галерии, театри, опери, балети, концерти, перформанси и др. 

In FASHION: Отразяваме български и световни модни събития и тенденции – ревюта, колекции, 

дизайнери, модели, фотосесии, бижута, часовници, аксесоари и всички новини от света на стила и лукса. 
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In DESIGN: Интериорни и екстериорни дизайнерски концепции от цял свят, отличаващи се с 

креативност и диктуващи развитието в тази насока. Предлагаме и атрактивни топ имоти за продажба и 

отдаване под наем у нас и по света. В тази рубрика попада и продуктов дизайн, представящ иновативни 

решения от целия спектър на битовия и промишлен дизайн, съчетано с полезни и практични идеи. 

In TRAVEL: Най-интересното за световните туристически дестинации, представено през очите на 

нашите репортери със собствени журналистически материали.. Тук попадат и интересни хотели, 

ресторанти, заведения, магазини и т.н. от света и България, включени в нашата класация за места, които 

трябва да бъдат посетени. 

In TASTE: Представяме оригинални кулинарни решения от България и света, с които да обогатим 

вашето меню и да предизвикаме сетивата ви с нови вкусове. Защото храненето вече е култура, то е 

елемент на цялостния лайфстайл на съвременния човек. 

In HI-TECH: Запознаваме ви с последните иновации в областта на автомобилите, компютрите, 

потребителската техника, мобилните телефони, и т.н., така необходимо в технологичното време в което 

живеем.       

In BEAUTY: Световните тенденции за красива визия и очарование – декоративна и бяла козметика, 

тенденции в областта на грима и прическите, разкрасяващи процедури, SPA и др. И всичко свързано с 

модерната ни и красива визия. 

 

AКЦЕНТИ 

 

Ние не отразяваме и не снимаме негативни събития и престъпления – оставяме това на масовите 

новинарски сайтове. Скандално „жълтата” информация също не попада в нашия фокус. Убеждението 

ни е, че ежедневието на всички нас е изпълнено с достатъчни проблеми и негативизъм и затова 

искаме на нашия екран публиката да се чувства като в „бутик” – да намира само хубавата страна на 

живота.  

Ние искаме да говорим за позитивното и положителното В ЖИВОТА. Негативната страна, 

проблемите и отрицателните емоции игнорираме, като не отделяме място за тях. Ние не желаем да 

натоварваме зрителите си с излишна полемика и проблематика. Дори и сериозните ни теми са по-

скоро предложение за размисъл. 

Ние сме издигнали в култ и величаем творчеството, уникалното и креативното.  

Ние искаме да представяме положителни примери, биографии и хора. 

Ние изписваме Изкуство с главна буква и акцентираме на всичките му страни и форми на 

проявление; 

Ние искаме да накараме всички наши зрители и читатели да се усмихват. 

Публикуваме авторски видеа и материали, създадени от екипа ни. В случай, че ползваме външни 

продукти, задължително цитираме източника им. Спазването на авторските права е водещо в 

политиката на In Life. Очакваме и другите да постъпват така с нашите. 

 

ПОРТФОЛИО: 

За краткото си съществуване като сайт от края на м.юли 2014г. и като он-лайн телевизия – от средата 

на м.февруари 2015 година, вече можем да се похвалим с пъстро и интересно портфолио от събития: 

    Излъчихме на живо Конкурса Бизнесдама на годината 2014, МИС България 2014, Концерта 25 

години Васко Кръпката и Подуене блус-бенд, Концерта на Христо Йоцов и Бенд, Бразобразие, 

Пощенска кутия за приказки, Кукерски Фестивал Земен, Наградите за полет в изкуството Стоян 

Камбарев, Фестивала за фолклорни носии Жеравна 2015 и други; 

    Отразихме световното събитие №1 за 2015 година LIFE BALL Виена, както и представянето на 

Ауди от Жан Пол Готие, прексонференция на Чарлийз Терон, Шон Пен, Мери Джей и Вера Брежнев, 
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седмицата на модата в Париж с уникални филми от ревютата на Ели Сааб и Зухаир Мурад, Romantica 

Fashion Show by София Борисова, концерта Нова година за Българската култура на Мюзикаутор, 

Премиум рали София-Свети Влас, Годишният бал на Българските Бизнес Лидери, на Фондация Иван 

Рилски, Конкурсите Мис Баба и Grandma Universe, Мис София, Мистър София, Сексимвол, 

Български Бест бранд, Наградите за мода Златната игла, на Агенция ВИП Комюникейшън, 

Журналистическите награди Свети Влас, винени фестивали и представяния, PEPSI събития, Miss & 

Mr England 2015 от Лондон, Фестивалите през 2015 - Жеравна, Сурва в Перник и Земен, Рожен, 

Извор, изявите на Ансамбъл Българе, множество представяния, партита и промоции в клубовете 

Планет, Магнито, Микстейп, София Лайф Клуб, Бедрум, ПМ и други. 

    Арт сцената ни бе превзета от A to Jazz фестивал, изпълнителите Анна Нетребко, Грегъри 

Портър, Мери Джей Бладж, Кончита Вурст, Христо Йоцов, Дърти Пърчис, Белослава, Йалдъз 

Ибрахимова, Теодоси Спасов, Васко Ешкенази, Стефан Вълдобрев, художниците Ставри Калинов, 

Иван Яхнаджиев, а също и Деси Тенекеджиева, Добромир Банев, Маргарита Петкова, Радослав 

Гизгинджиев, Людмила Филипова и много други. 

Отразихме с ексклузивни собствени филми световното Арт събитие Biennale Венеция 2015 

    Взехме интервюта от Анна Нетребко, Жан Пол Готие, Зухаир Мурад, Грегъри Портър, Стивън 

Дорф, Изабел Крисченсен, Антони Дончев, Христо Димитров, Теодоси Спасов, Антон Дончев, както 

и много български звезди и интересни хора. 

От създаването си до днес сме отразили със собствени журналистически материали и снимки над 

1850 събития у нас и по света. 

 

    НАШИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ:  

- В обектив@ - предаването, която ни води към пъстрите събития на деня, най-

атрактивните кътчета из България и света и ни запознава с нестандартните обичаи, 

запазили символиката на традициите и до днес. Едно своеобразно пътешествие из 

усещанията за живот, което излиза извън утъпканите пътеки. "В обектива" - всичко 

онова, което прави живота ни по-цветен и вълнуващ, поднесено от нашите репортери Деси 

Цонева, Калина Станева, Пепа Попова и Деси Барбукова. 

- Арт сцен@ - изкуството, пречупено през погледа на зрителя, опитващ се да избяга от 

сивото ежедневие и да открие нови хоризонти. Музика, кино, театър и всичко, което се 

крие зад съвременните културни традиции. Качете се на сцената с нас и Калина Станева с 

най-актуалните и интригуващи събития от арт афиша в България и света и вижте 

ексклузивни интервюта с хората, които създават изкуството на 21 век.  

- Разкази в ню@нси - от известния джаз пианист Антони Дончев през кулинарния специалист 

и всеобщ любимец Лео до холивудската звезда Стивън Дорф, "Разкази в нюанси" представят 

всички онези интригуващи и известни личности, които са пример за успех в най-различни 

сфери на обществото - мода, литература, кино, музика, култура и много др. Независимо 

дали са сред личните ви любимци или не, едно е факт - това са личностите, които 

определят съвремието ни. 

- Архитектурен маг@зин - предаването на Ася Георгиева отдавна е утвърдена марка в 

родното телевизионно пространство, но отскоро то официално е част и от In LIFE TV,  

анонсирайки водещите световни тенденции в архитектурата и дизайна. С него гостуваме в 

домовете на известни личности, ВИП къщи и резиденции, представяме нестандартни 

дизайнерски решения и се срещаме с утвърдени архитекти и млади автори. Целта е една - да 

накараме всеки зрител да възприеме средата, която обитава по нов начин, формирайки 
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онова светоусещане, което го кара да живее в хармония със заобикалящата го 

действителност. 

- От подиум@ - предаването, с което ви пренасяме в света на модата и ви запознаваме с най-

актуалните тенденции за сезона. Пред камерата на In LIFE TV застават утвърдени имена 

и изгряващи звезди от родния и световния подиум. Каним ви на разходка в Седмиците на 

Модата, за да седнем на първия ред на дефилетата и да надникнем зад кулисите на най-

атрактивните модни марки. "От подиума" - моден пътеводител на съвременния човек, 

който държи на своя стил. 

- В куфара н@… -  питали ли сте някога какво се крие в куфара на някои от най-известните 

дами от родния хайлайф?! Искало ли ви се е да откриете кои са любимите им дизайнери и на 

кои марки и брандове разчитат, когато се опитват да избягат от ежедневието?! Да 

разберете дали твърдението, че нежният пол носи два пъти повече дрехи на почивка, 

отколкото са им необходими е мит или реалност?! А какво има в един мъжки куфар и кой го 

приготвя ?!? Отговор на тези и още много други въпроси ви дава седмичното предаване на 

In LIFE TV с чаровната водеща Пепа Попова-Кънева. 

   

 

АУДИТОРИЯ 

 
         ПОЛ:                                                                    МЕСТОЖИВЕЕНЕ:                                                   ВЪЗРАСТ: 

 

Мъже – 47.15%                                         Големи градове – 45%                                     от 18г. до 24г. – 26.5% 

Жени – 52.85%                                         Малки градове – 33%                                      от 25г. до 34г. – 27.5% 

                                                               Села – 19%                                                        от 35г. до 44г. – 25.3% 

                                                                     Други – 3%                                                       от 45г. до 54г. – 13.6% 
                                                                                                                                                  Над 54г. – 7.1% 

 

 

С динамиката на картината при видео заснемане, с очарованието от излъчванията на живо, с 

креативността на екипа си и с оригиналния и нестандартен подход в отразяването, ние, In LIFE 

правим съпричастни всички вас към красивата и позитивна страна на живота! 

 

 

IN LIFE – Първата BG on-line Телевизия! 
 


