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Biało-czerwono w tematykach

Bliżej „ludzi morza”

Większość wymienionych stacji korzysta z adaptowania do polskich realiów sprawdzonych formatów
zagranicznych, więc tak naprawdę często można
mówić bardziej o „spolszczeniu” pewnych treści
niż o tym, że są to oryginalne, rodzime pomysły.
Oczywiście – jak twierdzi każdy producent – formaty zagraniczne są adaptowane „twórczo”, więc
często lokalna produkcja odbiega dość daleko od
pierwowzoru.

TTM jest dziś na Pomorzu rozpoznawalną marką.
Interwencje bezkompromisowych, odważnych
i jak na lokalną stację, wyjątkowo skutecznych
dziennikarzy stale poszerzają grono wiernych
widzów. Na antenie TTM codziennie emitowanych
jest 4 godz. premierowych programów o różnej
tematyce. Od publicystki, edukację i rozrywkę po
filar ramówki, jakim od początku działalności jest
„Serwis Informacyjny” o godz. 17.20.

wrzesień 2015
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Krajobraz po wstrząsie

To już 15 lat Polsatu Sport!

Jak to możliwe, że firma, która istnieje zaledwie kilka
miesięcy, potrafiła zgarnąć sprzed nosa łakome kąski
prawdziwemu potentatowi na polskim rynku, za jakiego
dotychczas uznawano nc+? Kluczem do zrozumienia
sytuacji jest zapewne osoba Andrei Radrizzaniego,
który jest jednym z właścicieli agencji MP&Silva,
zajmującej się m.in. sprzedażą praw telewizyjnych.
Jednocześnie jest szefem Eleven Sports Network,
firmy, która kupiła od MP&Silva kilka atrakcyjnych
praw, z których najważniejsze są te do pokazywania
piłkarskich rozgrywek ligowych w Hiszpanii.

Pierwszym spektakularnym sukcesem produkcyjnym i realizacyjnym było jednak przygotowanie
i pokazanie w całości piłkarskich mistrzostw
świata z 2002 roku. To była rewolucja. Nie tylko
dla nas, ale w panoramie całej krajowej telewizji,
po raz pierwszy bowiem tej rangi wydarzenie
sportowe zostało pokazane także w prywatnym
kanale! Jeszcze nie na wyłączność.
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