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► Támogatók híján a showman egyelőre

saiát zsebből állia a költsáoeket
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Tám ogató nélkül m aradt a legendás televíziós sorozata
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N ép szerű
Friderikusz Sándor interjúit ■
m illiók nézik a neten, de csak ]
kevesek hajlandók fizetni érte

► Nagyon népsze
rűek a videós interjúi,
de csak kevés néző
fizet a m űsorokért
BUDAPEST - Nézőitől kért
anyagi támogatást Friderikusz
Sándor, aki idén április legvé
gén indította el saját podcastcsatornáját a YouTube-on és a
Facebookon. A legendás műsor
vezető öt hónap alatt 24 adást
készített, többnyire komoly té
mákról - tudományos kérdé
sekről, külpolitikai gócpon
tokról, tanulságos könyvekről
és szép emberi történetekről -,
minden héten csütörtök estén
ként 8 órakor tesznek fel friss
beszélgetéseket, amik minden
alkalommal rekordnézőszá
mokat hoznak. Eddig közel 11
millióan kattintottak Frideri
kusz interjúira: a Frei Tamás

sal készült beszélgetést példá
ul közel J,2 millióan látták,
de a geopolitikai aktualitások
kal foglalkozó interjúra is nem
kevesebb mint 780 ezren vol
tak kíváncsiak. Friderikusz és
csapata azt szeretné, ha a podcastsorózatuk önfenntartó len
ne, azaz a műsorok előállításá
nak költségeit a nézők állnák,
ugyanis az elmúlt 5 hónapban
saját zsebből 25 millió forintot
fizetett Friderikusz csak azért,
hogy YouTube-csatornája folya
matosan működjön.
Szeptember közepén a kö
zönségéhez fordult azzal a cél
lal, hogy aki m egengedheti
magának, anyagilag is járuljon
hozzá ahhoz, hogy rendszere
sen nézi vagy hallgatja ezeket
a műsorokat.
- A vállalkozást magánbefek
tetésből finanszírozva indította
el a Friderikusz Produkció. Bár
15 adás ereiéig volt a sorozat

nak egy támogatója, azonban a
szerződés lejártával ez a támo
gató kevesebb pénzért akart
ugyanannyi reklámot, miköz
ben a nézőszámunk az egek
be emelkedett. Ezt természe
tesen nem fogadhattuk el, így
m aradtunk támogató nélkül.
Viszont ahhoz, hogy a Fride
rikusz Podcast ezen a szinten
működni tudjon, sőt hogy idő
vel bővíteni is tudjuk a tartalmi
kínálatunkat, állandó és biztos
bevételi forrásra van szükségárulta el lapunk megkeresésé
re a Friderikusz Produkció saj
tosa, Csenterics Ágnes. Majd
hozzátette: a támogatás ön
kéntes alapon működik, tehát
akinek nincs pénze rá, hogy fi
zessen az interjúk megtekinté
séért, természetesen az is kö
vetheti a csatornát, továbbra is
ugyanúgy láthatja a beszélgeté
seket, mint korábban.
- A beruházás, benne a stú

dió építészeti kialakítása, a leg
korszerűbb kép- és hangtechni
ka beszerzése, beépítése, a stú
dió komplett berendezése, va
lamint az idáig látható 24 adás
összesen 31 millió forintba ke
rült. Az egyetlen reklámtámo
gatásból 4,2 millió forint jött
be, a nézői támogatás pedig - a
patreon.com-on keresztül - idá
ig körülbelül 1.5 millió forin
tot hozott. Tehát az elmúlt 5 hónapban több mint 25 millió fo
rint a Friderikusz Podcast vesz
tesége - folytatta Csenterics Ág
nes, aki azt is elárulta, hogy ja
nuár óta Friderikusz Sándor egy
személyben maga végzi a mun
ka nagy részét, ám ezért egyet
len forint fizetést sem igényel.
- Mindössze a nézők 0,7 szá
zaléka jár el a jó erkölcs sza
bályai szerint, azaz ha igény
be vesz egy tartalomszolgál
tatást, azért fizet is. Adáson
ként egy-egy nézőnek elég len

ne mindössze 150 forintot fizet zők befizetéseikkel nem vállal
nie, de nagy részük még eny- ják át a műsoraink előállításá
nyit sem hajlandó áldozni. El nak költségeit, mert nyereség
képzelni sem tudjuk, mi járhat re nem törekszünk, nem marad
azoknak a fejében, akik meg más választásunk, mint reklá
tehetnék. de nem fizetnek, vi mokkal megszakítani az inter
szont rendszeresen megnézik júkat - magyarázta a Frideri
vagy meghallgatják műsorain kusz Produkció sajtosa.
Kérdés ezek után, hogyan
kat. Ahogy egyetlen kiflit sem
lehet büntetlenül ellopni a bolt folytatódik a műsor. Vajon a
ból, és ahogy egy kifli előállítá közönség többsége hajlandó
sa, ugyanúgy a műsorok előál lesz-e finanszírozni azt, amit
lítása is pénzbe kerül, amit a fo amúgy nagyon nagy számban
gyasztónak - ha minimálisan is megnéz vagy meghallgat.
Cs.H.
- meg kellene téríteni. Ha a né

A tévéképernyői nemhaqyta el
Friderikusz Sándor nevéhez olyan kultikus műsorok köthetők,
mint Az én mozim, a Friderikusz Show, a Gyerekszáj, az Osz
tálytalálkozó, A szólás szabadsága, Az ének iskolája, az Össze
zárva Friderikusszal, a Friderikusz Most - és még további 19-20
nagyon sikeres tévéműsor. A közönség Friderikuszt jelenleg az
RTL Klub Életünk története című műsorsorozatában is láthat
ja, amelynek harmadik évada éppen ezekben a hetekben fut,
szombat esténként fél 11-kor, az X-Faktor után.
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