Grila de programe a noului post Digi 24:
Luni-vineri
Morning Show (7:00 -10:00) – combină ştirile de ultimă oră cu talk-showul.
România în direct (10:00 -19:00) – prezinta cele mai noi informatii, urmăreşte şi analizează cele
mai importante evenimente ale zilei. Se dicuta deciziile luate in lumea politica, economica,
sportiva etc si implicatiile lor.
Talk-show (20:30- 22:00) – o emisiune de tip dezbatere pe temele actuale ale zilei, emisiuni care
se va realiza între moderator şi invitat/invitaţi
Late Night Show (22:30 -24:00) – un show ce prezintă diferite teme de actualitate: politice,
economice etc.
Revista Presei (00:30 – 01:00) – emisiune de tip magazin. "Programul îşi propune o incursiune
în peisajul citadin, o analiză a formelor de cultură care iau naştere "după blocurile gri” sau în
spaţiul underground. Vom identifica subculturile, trendurile şi mişcările, vom spune poveştile
“eroilor străzii” tineri artişti ieşiţi din comun, neînţeleşi sau revoltaţi.
În week-end:
Jurnal principal (20:00 – 21:30) – Sambătă şi duminică
Jurnal pentru copii (09:00-10:00) – Sambătă şi duminică. Emisiunea tip news-magazin
dedicată copiilor şi părinţilor.
Magazin auto - Sambata (10:15-11:00) – emisiune dedicată pasionaţilor de automobile din care
nu vor lipsi testele auto.
Diplomaţi - Sambata - (11:15-12:00) – o emisiune de tip magazin. Insight în lumea
ambasadorilor străini la Bucureşti.
Cooking show (12:15 – 13:00) Sambătă şi duminică – programul va fi un show de healthy
cooking.
Emisiune culturală (14:15- 15:00) Sâmbătă – programul se ocupă de cele şase arte,
cinematografia, teatrul, dansul, artele plastice, literatura şi arhitectura.
Bune maniere (15:15 – 16:00) Sâmbătă – Emisiune de tip magazin. Emisiunea îşi propune să
redescopere bunele maniere, eticheta, eleganţa, valorile, reperele.
Săptămâna pe scurt (18:00 – 19:00) Sâmbătă – rezumatul celor mai importante ştiri din timpul
săptămânii.
Emisiune pentru tineri (17:30 – 18:00) Sâmbătă şi duminică. Emisiunea îşi propune să asculte
care sunt problemele tinerilor şi apoi să încerce să le rezolve, cu ajutorul specialiştilor.
Interviu cultural (21:30 – 22:00) Sâmbătă.
Emisiune Extrem (00:30 -01:00) Sâmbătă. Emisiune tip magazin, destinată publicului tânăr,
nonconformist, liber, curajos, independent.
Emisiune Agricultura (10:00 -10:15) Duminică. Prezentăm oameni care au pus pe picioare

afaceri de succes, cu bani europeni.
Imobiliar Show (10:15 – 11.00) Duminică.
Gadget show (11:15 -12:00) Duminică. Testăm şi comparăm device-uri de ultimă oră şi
construim propriile noastre minuni ştiinţifice.
Emisiunea medicală (14:15-15:00) Duminică.
Altfel de jurnal (18:00 -19:00) Duminică. În program se regăsesc personaje şi întâmplări ieşite
din comun, oameni obişnuiţi care fac lucruri excepţionale.
Jurnal extern (21.30-22.00) Duminică. O săptămână de evenimente politice externe, concentrată
în 30 de minute de comentarii, dezbateri şi imagini despre lucruri şi oameni care schimbă lumea.
Emisiune film (22:30 – 23:00) Duminică. Magazin de cultură cinematografică.

