
something more
Представяне на канал AMC



Опитът



Създаден с любов към голямото художествено 
майсторство и необикновените истории, канал 
AMC предлага високо оценявани филми и 
първокласни оригинални сериали. 

Каналът е продуцирал някои от най-
награждаваните хитови драматични сериали на 
нашето десетилетие. Съдържанието на AMC е 
новаторско и оригинално, популярно и 
висококачествено. То носи на зрителите нещо по-
дълбоко, нещо по-богато, нещо повече!

AMC 



1984.  Стартиране  на канал American Movie 
Classics, посветен изключително на 
класическите филми 

2007.  Премиера на хитовия оригинален сериал 
„Момчетата от Медисън авеню“ (Mad Men)  

2014  „Живите мъртви“ (The Walking Dead)  
става най-гледаната драма в историята на 
кабелната телевизия

AMC 

AMC е основен кабелен канал в САЩ, той е във всички основни пакети на кабелните 
оператори 



Изключителна поредица от хитови драматични сериали  
Превръщане в задължителен канал

2007 
„Момчетата от Медисън авеню“ 

2008 

„В обувките на сатаната“ 

2010 
„Живите мъртви“ 

2011 

„Убийството“

2011 

„Ад на колела“ 



Ад на колела 

‣Номиниран за Награда “Еми“ 

 

Оригинален сериал 



В обувките на сатаната  

‣Спечелил 10 Награди “Еми“ 

‣Награда „Еми“ за най-добър драматичен сериал 2 години 
подред 

‣ Награда “Еми“ за главна мъжка роля в драматичен 
сериал 3 години подред 

‣Награда “Еми“ за поддържаща мъжка или женска роля в 
драматичен сериал 4 години подред

Оригинален сериал 



Момчетата от Медисън авеню 

‣Спечелил 15 Награди “Еми“ 

‣Награда “Еми“ за най-добър драматичен сериал 4 години 
подред 

‣Награда “Златен глобус“ за най-добър драматичен 
телевизионен сериал 3 години подред 

 

Оригинален сериал 



Живите мъртви 

‣Най-гледаният драматичен сериал в историята на 
кабелната телевизия 

‣ № 1 телевизионна програма за 2012-2013 година 

‣№ 1 по брой на зрителите сред всички поддържани от 
реклами драматични филми, излъчвани по кабелна 
телевизия

Оригинален сериал 



Разнообразни опции за избор от абонатите *

SD + HD 
Каналът е напълно достъпен както в HD, така и в SD, с цел най-добро качество на 
гледане. 
On Demand 
Услугата „On Demand“ на AMC предлага собствени оригинални програми и игрални 
филми. 
Гъвкав On demand модел 
▪F-VoD 
▪T-VoD 
▪S-VoD 
Телевизия навсякъде 
AMC е изключително подходящ да предлага услугата „Телевизия навсякъде“ на 
операторите. 

*Всички алтернативни форми на разпространение подлежат на специално договаряне



Аудитория, програма, предстоящо



Опитът на AMC

Зрителската аудитория на AMC (18 – 49 м/ж) се състои от хора, изживяващи и 
обичащи поп културата във всичките й форми. Те обичат да бъдат във фокуса на 
историите и търсят нови вдъхновяващи, завладяващи и вълнуващи развлечения. 

СЕРИАЛИ 

-Всяка година продуциране на нови оригинални сериали 

-1во излъчване на оригинални сериали на AMC – всяка сряда и четвъртък 

-Последващи излъчвания на знакови хитови продукции на AMC  

ФИЛМИ 

-Популярни филми от утвърдени студия (AMC, MGM, Paramount, Sony) 

-Завладяващи истории от всички жанрове 

-Тематични филмови уикенди



Halt and Catch Fire  
Спри и се запали 
Пресъздаващ атмосферата от началото на 80-те години „Halt and 

Catch Fire“ отразява бума в производството на персонални 

компютри около година, след като IBM доминира на пазара с 

пускането на първия си основен продукт – IBM PC. Този 

драматичен сериал показва надпреварата в производството на 

персонални компютри, след като бивш изпълнителен директор на 

IBM ангажира един талантлив инженер и  един феномен, които 

залагат бъдещето си на карта, за да се включат в тайния PC 

проект. 

Нов ексклузивен сериал

Оригинален сериал 



‣ “Halt and Catch Fire“ е триумфален пилотен проект с отличен сценарий, впечатляваща 
актьорска игра и забележителна кинематографска визия.”  The Hollywood Reporter 

‣ “Изключително свежа техническа драма”  US magazine 

‣ “С прецизната си телевизионна хореография „Halt and Catch Fire“ вдига високо летвата за 
новите увлекателни едночасови сериали.”  IndieWire.com 

‣ “Страхотно изпълнение на Тоби Хъс в ролята на упорития и властен Босуърт. Но това не 
е единственият забележителен персонаж в „Halt and Catch Fire“ – драматичен филм, 
поставен в Тексас, заснет в Джорджия…”  Wall Street Journal 

‣ “Заслужава си да се види (за „Halt and Catch Fire“)!”  TV Guide 

‣ “Операционната система на „Halt and Catch Fire“ е солидна, майсторска и изкусителна. 
Зареждайте.”  Boston Herald 

‣ “Резултатът е една обещаваща, необикновено весела и динамична драма, която 
представя човешкия облик на пионерите в компютърните науки.”  New York Daily News  

‣ “Заслужава да се види, дори само заради динамиката.”  People magazine 

Какво казва критиката 



The Divide 
Разделителна линия 
Един областен прокурор открива нови доказателства, 

които дават основание да се възобнови разследването на 

сензационно дело за убийство. „The Divide“ разглежда 

въпроса за баланса между истината и амбицията, етиката, 

политиката и расовата принадлежност в съвременната 

правосъдна система.  

Нов ексклузивен сериал

Оригинален сериал 



‣ “The Divide е силен, въздействащ сериал с приятен филаделфийски натюрел. 
Изпълнителите на главните роли са страхотни.”  The Philadelphia Inquirer 

‣ “В телевизията основното са образите, а „The Divide“ ни показва група  хора, които се 
озовават в напрегната ситуация с морални и етични последствия.”  Entertainment Weekly 

‣ “The Divide“ е проникновена, изпълнена с напрежение драма, с обещаващи сложни образи...” 
Los Angeles Times 

‣ “Интелигентно нюансиран, акцентиращ върху образите юридически трилър”                           
San Francisco Chronicle 

‣ “Има определена доза мелодрама в премиерата…,  но началото предлага богати нюанси на 
фона на нещо, което би могло да прилича на сюжет на сапунена опера…  ролята на 
расовата принадлежност в сюжета – и в професионалните амбиции на Адам – е показана 
по убедителен и естествен начин.”  TIME 

‣ “Увлекателна, амбициозна драма с участието на великолепни актьори, която проследява 
не историята, а нюансите и последствията на едно брутално престъпление.”                       
The Hollywood Reporter 

Какво казва критиката 



Филми през 2014  
 
„Видове“             „Професия блондинка“ “Рейнман”          „Ронин“



Контакти:  
 
„Ес-Вижън“ ЕООД  
 
Елена Тодорова 
 
Тел.: 02/ 494 02 44 

e-mail: etodorova@svision-bg.eu 
            office@svision-bg.eu  
 



Благодарим за вниманието!


