


TV16 grundades 2011 och vi vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk 
grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program 
med olika profil.



Vår vision är att fler människor skall växa i tro, kunskap och 
tjänst och få stöd till att ha sitt andliga hem i en lokal 
församling.



Att bygga ett unikt nätverk av producenter och till låg kostnad 
erbjuda en gemensamt profilerad plattform för program med 
god innehållsmässig kvalitet för att nå tittare och lyssnare där 
de finns. 

TV16 producerar därutöver egna program som stärker 
varumärket och marknadsför plattformen.



En stadigt växande plattform som förgrenar sig till
YouTube
Spotify
Facebook
Soundcloud

Uppgraderat genom att göra ljudfiler tillgängliga

+ 260  program de senaste 12 månaderna
17 392 unika tittare de senaste 12 månaderna



Målet att öka antalet mediapartners

Investerar tungt i vår hemsida (lanseras våren 2021)

Vidhålla god ekonomi

Öka antalet följare på Facebook



För juridisk person
Möjligheten att vara med i det operativa arbetet
Möjligheten att få nominera till styrelse

Tillgång till plattformen
Fritt antal filer för uppladdning
Delar av partnersumman går oavkortat till marknadsföring



Premium 8000:-/år (ink. Marknadsföring)
Det bästa valet för er som producerar mycket och regelbundet.
Vi marknadsför era program och kanaler för 6000:- SEK. All 
marknadsföring sker i samverkan med Dig som partner.

Medium 5000:-/år (ink. Marknadsföring)
Vårt mellanstora erbjudande för er som vill ta ett steg framåt i er 
spridning av innehåll.
Vi marknadsför era program och kanaler för 3000:- SEK. All 
marknadsföring sker i samverkan med Dig som partner.

Basic 3000:-/år (ink. Marknadsföring)
En god början för er som producerar något ibland och vill utveckla 
verksamheten.
Vi marknadsför era program och kanaler för 1200:- SEK. All 
marknadsföring sker i samverkan med Dig som partner.



Partnerskapet med TV16 har inneburit ett enormt lyft för oss rent synlighetsmässigt men också gett oss 
den plattform vi så länge saknat.

Marknadsföringspengarna hade vi behövt lägga i alla fall så för oss är TV16 nu en viktig integrerad del i 
allt vi gör.

- Victor Sunnliden
VD HÅVI publications

Sunnliden.se

RKF är med som medlem för det är ett av våra sätt att nå ut - inte bara med våra program om kristet 
föräldraskap - utan med en bredd av kristna program för alla åldrar. 

För vi tror på det digitala, vi tror att den kristna grunden gör skillnad, vi tror på ett förvandlat Sverige.

- Riksförbundet Kristen Fostran



Som medlem sedan starten har vi i Källan sett hur potentialen ökat för varje år. Nu är vi dessutom 
Mediapartner vilket för oss är ett busenkelt sätt att digitalt marknadsföra både vårt varumärke och våra 
program i en bredare kontext.
Det lyfter, breddar och bygger förtroende för både Källan och TV16. Det utklassar helt enkelt andra 
alternativ.

- Carl Henrik Karlsson
Ordf Källan

Grundare TV16




