Outdoor Sport Channel® е уникална и изтъкната, 24-часова международна телевизионна мрежа,
предаваща широк спектър от глобални и първокласни спортове на открито. Програмите на Outdoor Sport
Channel са просто забележителни. Ние разпространяваме нашите програми в световен мащаб (Европа,
Русия, Северна, Южна и Латинска Америка, Канада, Карибите, Близкия Изток, Азия и Австралия) през
(сателит), аналогов и цифров кабел, IPTV-Set-Top Box и мобилни платформи.
Outdoor Sport Channel® е телевизионна програма, излъчвана 24/7 на Британски английски и Американски
английски език и в случаи на чуждестранни интервюта и кратки анонси предоставя аудио и субтитри на
английски език.Outdoor Sport Channel ® също предлага 24 /7 програми на различни езици, да "локализира"
своите пазари.
Outdoor Sport Channel® може да бъде разпространявана на собствения канален цифров декодер с
невероятно(поразително) кристално чисто качество на картината и с 5.1. Долби Дигитален звук.
Всеки час ви представяме най-новите международни, и други, спортни новини, доклади, интервюта,
прегледи и всички акценти, чрез "на живо" 24/7 вписани програми и VOD канал. Вижте още ежедневно
визуализации и акценти от NBA, НБЛ Баскетбол, Дартс, Голф, всички международни футболни лиги,
Тенис, Формула 1 и всички Мото Гранд При.

Глобална Спортна Телевизия на открито ©2008-2013
Outdoor Sport Channel® предлага мачове, промоции, като например, Nokia ски (Световно първенство), (на
живо) F1 и други състезания с коли (обхваща Формула 1 до международни спортни състезания с коли),
Dunlop 24 часа Дубай серии: Touring, GT Коли и 24 Specials. Адреналин, работещи с немски DTM на
Европейския Формула 3; американски Атлантическия серии и Американски Льо Ман серии; класики като
24 на Rolex Daytona , 12 часа на Себринг и Нюрбургринг "24 часа"; истории
зад Льо Ман "24 часа" и други спортни състезания за коли; исторически характеристики на коли,
шофьори и особености на circuit; Формула 1 безопастност, технически и тестване функции; и поглед
отвътре на Гранд При звезди - в домовете им, начина им на живот и отдих.
През септември 2009 г., Outdoor Sport Channel® предприе важна стъпка в развитието си и предостави
24/7 Глобална Телевизия на живо и отделни VOD канали, които ще продължава да излъчват спортове на
открито, за да предоставят най-доброто качество на своите зрители.
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Спортните фенове могат да гледат, усещат и открият what top line sport, and the people behind it, is all
about. Outdoor Sport Channel® ще предостави кадри от площадките зад сцените, недостъпни за другите,
както и ще излъчва най-доброто от спорта заедно с огромния си филмов и видео архив.
През 2013 г. ние ще Ви предоставим, както обикновено, само най-добрите действия на открито и найновите спортни програмни новини от Sky Sports News HD, Red Bull, О `Нийл, Nissan, Swatch, Stimorol, Audi,
Adidas, Dunlop, Колумбия, UCI, WMRT (световно състезателно турне), WOF ( серии от световен свят на
свободните спортове), Shimano, Snickers, Скот, PKRA и много други. Планинско катерене,конна езда,
балони, моторните спортове, за световната купа колоездене, сърф, уейк борда, Trans Alpine, бягане,
световната купа по плажен волейбол , маратон, дни на въздушните полети, скални гмуркания, драг
състезатения, картинг състезания, сърфинг състезания, голф, футболна лига, предоставени от найголемите световни режисьори. Ние излъчваме 24 часа, 7 дни в седмицата и не излъчване програми за
лов, стрелба или други, включващи насилие.
Нашата цел е да станем телевизионна мрежа номер едно в света, излъчваща спортове на открито!
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