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ערוצי ההיסטוריה וביוגרפיה מגיעים לאינטרנט
הערוצים מבית טלעד עולים לאוויר בוואלה! יחד עם תוכניות מקור יוקרתיות נוספות
טלעד ,חברה מובילה בטלוויזיה הרב-ערוצית ומפעילת ערוצי ההיסטוריה וביוגרפיה ,ו-וואלה! ,פורטל האינטרנט
המוביל בישראל ,מודיעות היום (ג') על שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום התוכן .במסגרת השת"פ ,החברות משיקות
אתרי וידאו רשמיים לערוצי ההיסטוריה וביוגרפיה ,שיצטרפו למכלול ערוצי הוידאו בוואלה!.
ההסכם בין הצדדים כולל שידור ללא תשלום בוואלה! של פרקים מלאים ממגוון תוכניות ערוץ ההיסטוריה וערוץ
ביוגרפיה .בין התוכניות הראשונות שישודרו" :החוק עפ"י סטיבן סיגל"" ,מקועקעים"" ,מובילים על קרח דק",
"היסטוריה למכירה" (" ,)Pawn Starsציידי העב"מים"" ,רוחות שדים וסלבריטאים" ועוד.
לצד הערוצים הרשמיים ישודרו בוואלה! גם תוכניות מקור יוקרתיות ,שהופקו עבור טלעד בתקופת זכיינותה בערוץ 0
כמו" :החיים זה לא הכל"" ,המשאית"" ,זהבי מחפש תשובה"" ,עושים שוק עם גיל חובב" ועוד.
נשם מוריה-שמיר ,מנהלת הניו-מדיה בטלעד" :השת"פ מאפשר לחשוף תכנים איכותיים מערוצי ההיסטוריה
וביוגרפיה הן לקהל המסורתי שלנו והן לקהל חדש .אנחנו מאוד שמחים לחבור לגוף תקשורת מוביל כוואלה! ולהציג
באמצעותו אוסף תכנים מגוון".
יהורם דילמאני ,סמנכ"ל התוכן בוואלה! הוסיף" :ערוצי ההיסטוריה וביוגרפיה הם מותגים איכותיים בעלי מסורת,
ואנחנו שמחים לצרף אותם לעולם הוידאו של וואלה!".
על ערוצי ההיסטוריה וביוגרפיה:
ערוץ ההיסטוריה ,המותג היוקרתי והפופולארי ברחבי העולם הפועל בישראל  12שנים ,הינו הערוץ היחיד המוקדש כולו לתכני
היסטוריה ומאפשר לצופיו לחוות ולחוש את כוחה של ההיסטוריה ולחבור לאנשים ולמאורעות ,שעיצבו את העולם של היום.
ערוץ ביוגרפיה הינו ערוץ על אנשים ,המאפשר לצופיו להכיר מקרוב דמויות אשר לכולן דבר אחד משותף -סיפורי חיים יוצאי דופן.
באמצעות תכניות ביוגרפיה איכותיות ,הערוץ מאפשר היכרות קרובה ומעמיקה עם האנשים המעניינים והמסקרנים בעולם .עוד
בערוץ -סדרות התוקפות את המציאות משלל זוויות מפתיעות ,החל מסיפוריהם של אנשים רגילים שהגיעו להישגים יוצאי דופן,
דרך אנשים שמצאו את עצמם בסיטואציות של כמעט מוות ושרדו ,עד להצצה לתוך נפשם של רוצחים סדרתיים מצמררים.
טלעד ,היא חברה מובילה בטלוויזיה הרב ערוצית בישראל ,אשר מפעילה ב HOT -וב yes -את ! Eערוץ הבידור ,ערוץ MGM
ישראל ,MGM HD ,ערוץ ביוגרפיה ,ערוץ ההיסטוריה ועוד שלושה ערוצי  MGMבין-לאומיים.
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