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2017 – widok 
ze szczytu
O popularności kanałów tematycznych nad Wisłą świadczy m.in. 
fakt, że stanowisko szefowej takiego kanału przypadło w udziale 
nie byle komu – Małgorzacie Kożuchowskiej, jako głównej bohater-
ce serialu TVN „Druga szansa” – Monice Boreckiej. Obserwujemy 
więc, jak wymagający szef wyciska z niej ostatnie pracownicze 
soki, a biedna kobiecina miota się pomiędzy chęcią zawodowego 
spełnienia a chęcią spędzania czasu ze swym dopiero co narodzo-
nym dzieckiem. Zawsze jednak zwycięsko wychodzi z zawodowych 
zawirowań, m.in. dzięki pomocy oddanych, lojalnych podwładnych, 
przyjaciół oraz licznej rodziny. Fikcyjny kanał tematyczny może więc 
święcić triumfy i spokojnie liczyć zyski, a także uśmiechy na twarzy 
zadowolonego przełożonego.
Wszystko to bardzo piękne, tyle że trochę nieprawdziwe. Nie wiem, 
ile jest w Polsce kobiet – szefowych kanałów tematycznych, ale 
przypuszczam, że w morzu obecnej liczby stacji (ok. 250 polskoję-
zycznych) zaledwie kilkanaście Pań piastuje stanowiska kierownicze. 
Na oko – najwięcej jest ich w firmach, które oferują widzowi tzw. 
kanały kobiece, lifestyle’owe, jak Polsat Cafe czy TVN Style, ale także 
dziecięce – np. TVP ABC. Choć nie sądzę żeby – jak w przypadku 
serialowej Moniki Boreckiej – była to praca na pół etatu, z wolnymi 
wieczorami. Szefowanie kanałowi tematycznemu AD 2017 wymaga 
czujności intelektualnej i dyspozycyjności 24h, a prócz tego… oczy-
wiście pieniędzy. Ostatni rok nie był w tej branży (w porównaniu 
np. z dekadą – 2006–2016) zbyt owocny, zwłaszcza dla chcących 
zawitać do Polski niezależnych, zagranicznych nadawców, którzy 
całkiem słusznie obawiają się niestabilnych i niekorzystnych dla 
nich nowych regulacji prawnych. Na to wszystko nakładają się 
niezbyt optymistyczne prognozy – według badań nad telewizją 
cyfrową, Europa Wschodnia ma stracić milion abonentów telewizji 
płatnej w latach 2016–2022. Przychody z telewizji płatnej w ww. 
regionie mają osiągnąć szczytową wartość właśnie w 2017 roku, 
a ich prognozowana wysokość to 6,11 mld USD. 
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Tematyczne 
vs.	uniwersalne

TEksT danuTa harEnda

2016	nie	byłby	dla	rynku	kanałów	tematycznych	rokiem	
wyjątkowym,	gdyby	nie…	rozstrzygnięcie	konkursu	na	nowe	stacje	
telewizji	naziemnej,	które	wywalczyły	sobie	prawo	nadawania	
na	MUX	8.	To	stacje	o	profilu	uniwersalnym,	ale	tak	naprawdę	
–	poprzez	obecność	w	ofercie	czołowych	platform	satelitarnych	
i	sieci	kablowych	–	walczą	o	uwagę	widza	ze	stricte	tematycznymi	
kanałami	innych	nadawców	komercyjnych	i	wpływają	
na	postępujące	rozdrobnienie	telewizyjnej	widowni.	

Notabene – sprawa MUX 8 jest 
wciąż otwarta – swoje miejsca na 
nim zagospodarowali w porozu-
mieniu z operatorem technicz-
nym MUX 8 – EmiTelem – tylko 
4 nadawcy komercyjni. Telewi-
zja publiczna, której przypadły 
w udziale 3 pozostałe miejsca, nie 
zobligowana wiążącymi termina-
mi – wciąż na MUX 8 obecna nie 
jest. Wydawałoby się, że wobec 
tej postawy TVP rośnie zniecierp-
liwienie: operatora technicznego 
MUX 8, czyli właśnie spółki 
EmiTel, nadawców współdzielą-
cych MUX 8 z TVP, regulatorów, 
widzów…A tymczasem z Woro-
nicza płyną sprzeczne sygnały. 
Obok obietnic pojawienia się 
w MUX 8 kanału TVP Sport (obec-

nie kanału płatnego) 
czy np. „podniesio-
nego” do jakości HD 
TVP Info, pojawiają 
się w medialnej prze-
strzeni publicznej 
wypowiedzi preze-
sa Jacka Kurskiego 
w rodzaju: – Chcę 
zaproponować zarzą-
dowi spółki konso-
lidację niektórych 
kanałów. Jest ich po 
prostu za dużo – zapo-
wiadał w październi-
ku ub.r. w rozmowie 
z portalem Wirtualne 
Media. – Myślimy także o nowych 
kanałach tematycznych, ale będą 
to kanały satelitarne – mówił ten 

sam Jacek Kurski temu samemu 
serwisowi pod koniec lutego br.
Jak nie wiadomo o co chodzi 
– chodzi o pieniądze. Średni koszt 
uruchomienia nowego kanału 
tematycznego w Polsce to od kil-
kunastu do kilkudziesięciu mln zł 
rocznie (nie licząc idących także 
w miliony zł kosztów opłat konce-
syjnych), a tych TVP – oczekująca 
na ustrojowe rozwiązanie sprawy 
abonamentu – w tej chwili po 
prostu nie ma. A dlaczego nie 
chce zainstalować (przenieść) na 
MUX 8 swoich kanałów o utrwa-
lonej już renomie, jak np. TVP 
Kultura czy TVP Rozrywka? Ano 
zapewne dlatego, że MUX 8 nie 
dysponuje wciąż tak dużym zasię-

„Profil” – francuski kryminał, Nowa TV 
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giem technicznym jak pozostałe, 
starsze multipleksy. 

Nie jest łatwo
Nowe kanały nadawców komer-
cyjnych, które pojawiły się w koń-
cówce 2016 roku na MUX 8, 
udowodniły ponad wszelką wątpli-
wość, że nie jest już łatwo podbić 
ten rynek ani nawet – utrzymać 
się na nim z powodzeniem. Dodaj-
my – rynek, na którym działa już 
ok. 240 polskojęzycznych stacji 
telewizyjnych (122 w monitoringu 
polskiego oddziału Nielsena). Nie 
jest proste, by poruszać się w tej 
gęstwinie, nawet z zapleczem 
w postaci dużej, medialnej, często 

ogólnokrajowej Grupy, prowadzą-
cej od lat swój biznes medialny, 
choć do pewnego momentu 
– wcale nie w wymiarze broad-
castingu (np. Grupa ZPR).
Udziały nowych stacji MUX 8 
w rynku oglądalności są – jak na 
nowości rynkowe – stosunko-
wo niskie, średnio na poziomie 
0,15–0,3 SHR % (od startu do 
wiosny br.). A przecież każdy 
z debiutantów NTC prezentuje 
programming, który jego zdaniem 
powinien swobodnie konkurować 
z resztą rynku. Co prawda trochę 
jeszcze za wcześnie na podsumo-
wywanie dorobku telewizyjnych 
graczy MUX 8; chwilowo borykają 

się oni z ograniczonym zasięgiem 
technicznym (ok. 30 proc. zapo-
wiadanych możliwości) i dopiero 
budują marketingowe zaplecze 
swoich stacji.  

Różnorodność
Kanał Metro od początku jest 
na NTC taką „troszkę uboższą 
stacją Discovery”, stawiającą 
w ciągu dnia na jakościowo niezłe 
cykliczne dokumenty, a wieczo-
rem – na nieograne jeszcze na 
antenach ogólnopolskich głośne 
fabularne produkcje filmowe 
ostatnich lat.
W kanale Zoom TV nie za wiele 
jest co prawda zapowiadanej 

Nowe stacje 2016/2017 
l Nowa TV (MUX 8)
l Metro (MUX 8)
l Zoom TV (MUX 8)
l WP (MUX 8)
l 8TV (zastąpił ESKA TV na MUX 1) 
l Super Polsat (zastąpił Polsat Sport News na MUX 2)
l HGTV 
l Polsat Doku
l Polsat Sport Fight 
l Eleven Sport Extra
l Bollywood HD
l Golf Channel Polska 
l 2x2 TV

Stacje zapowiadane
l Zee One
l TVP Dokument 
l Rock TV
l Polsat World
l Polsat Film2
l Polsat X 
l Polsat Reality 
l Polsat Music (zamiast Muzo.TV)

Zakończyły nadawanie
l TVN Meteo Active (zastąpiony przez HGTV)
l Orange Sport 
l CBS Drama

„Obywatel Kuźniar”,  Zoom TV
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lokalności, ale za to wiele porad 
wróżbitów rodem zza naszej 
wschodniej granicy. Jak dowodzi 
przykład Harry’ego Potera – czary 
i magia mają także w Polsce wielu 
zwolenników i dlatego sądzę, że 
„w tym szaleństwie jest metoda” 
na… oglądalność (w tym np. 
seriali ukraińskich i tureckich).
Z kolei stacja WP dysponuje już 
gronem młodych gniewnych, 
ale sprawnych dziennikarzy, co 
przekłada się na wiele przyciąga-
jących uwagę autorskich, w tym 
informacyjnych, publicystycznych 
i lifestyle’owych programów ze 
studia „na żywo”. Wieczorem 
zaś – renomowane, premierowe 
w polskiej telewizji seriale, jak 
np. świetny skandynawski krymi-
nalny „Most nad Sundem”.
Na seriale, obok doświadczonych 
dziennikarzy, stawia też Nowa 
TV. Tu także docenić trzeba 
poszukiwanie oryginalności pro-
dukcji serialowych – przykładem 
premierowy w polskiej telewizji 
naziemnej kryminalny, francuski 
„Profil”. Także próby stworzenia 
ambitnej publicystyki. Gdyby tak 
jeszcze nieco mniej było na tej 
antenie kabaretów…

Wspomniane 4 debiuty 2016 
roku na MUX 8 nie są kanałami 
stricte tematycznymi z jednym, 
wyraźnym gatunkowym/tema-
tycznym lejtmotywem, jak np. 
grupa kanałów dedykowanych 
dzieciom czy choćby kanałów 
filmowych. To – z racji zakładanej 
powszechności zasięgu – anteny 
o charakterze uniwersalnym, 
otwarte na wszystkie grupy 
docelowe i odbiorców w każdym 
wieku. Dlatego (a także z racji 
braku odpłatności ze strony 
reemitentów) dość szybko trafiły 
do sieci kablowych w całym kraju 
(wyjątki potwierdzają regułę). 
Nieco dłużej niektóre z tych 
stacji negocjowały pojawienie się 
w ofercie platform cyfrowych, ale 
można powiedzieć, że i tutaj są 
lub będą mile widziane.
Dwie inne stacje, które także 
dołączyły do rodziny kanałów 
tematycznych (poprzez multiplek-
sy) w 2016 roku – 8TV i Super 
Polsat także szukają swojej 
rynkowej szansy. Pierwsza jest 
– podobnie jak jej poprzedniczka 
– ESKA TV – kanałem muzycz-
nym, w którym wieczorową porą 
możemy także obejrzeć produkcje 

fabularne. Druga – powtórkowym 
kanałem serialowym produkcji 
własnych Grupy Polsat, który 
zastąpił Polsat Sport News. 

U największych
– tematyki pożądane
Najbardziej zasiedziali i najwięksi 
w Polsce nadawcy telewizyjni 
nie wspominają w swej strategii 
dotyczącej stacji tematycznych 
o żadnym odwrocie. Wręcz prze-
ciwnie! Choćby Grupa Polsat 
– która co prawda dość opieszale, 
ale systematycznie dokłada do 
swojego tematycznego ogródka 
kolejne „kamyczki” – na razie 
Polsat Doku, Polsat Sport Fight 
i Super Polsat, ale zapowiada 
drugie tyle albo i więcej.
Zaznaczyć trzeba, że wg kierowni-
ctwa Grupy Polsat – czym innym 
jest tworzenie kanałów naziemnej 
telewizji cyfrowej, które sprawia-
ją, że rynek reklamowy robi się 
za mały, by obsłużyć wszystkich 
chętnych nadawców, a zupełnie 
czym innym – uruchamianie 
„ważnych z perspektywy bizne-
su Grupy Polsat” i całego rynku 
– stacji kablowo-satelitarnych, 
takich jak np. Polsat Doku.

Od lewej Dorota Szelągowska i Maja Popielarska – gwiazdy nowych produkcji na antenie stacji HGTV
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Podobne myślenie towarzyszy 
Grupie TVN, gdzie za sprawą 
nowego, amerykańskiego 
właściciela rozpoczął się z koń-
cem 2016 roku lifestyle’owy 
boom. Zapoczątkował go nie-
złym debiutem kanał HGTV, 
a w kolejce czekają na „nowe 
otwarcie” (latem br.) Travel 
Channel i Food Network. Do 
grona nowo przybyłych na 
rynku stacji wtrącił się też 
nadawca stosunkowo młody 
– Eleven Sports Network ze 
swoją trzecią z kolei w Polsce 
stacją – Eleven Extra. Jak 
widać – zwiększanie portfo-
lio „tematyków” niekoniecznie 
musi mieć związek z wieloletnim 
doświadczeniem rynkowym firmy-
matki. Jednakże – kanały Eleven 
to kanały premium i do ich pozycji 
rynkowej przykładać trzeba nieco 
inną miarę.
W ww. przypadkach nowo 
powstające stacje to na ogół 
„wąskie specjalizacje”, które 
– przy odpowiednich nakładach 
można mnożyć w nieskończoność. 
W dalszym ciągu w cenie są na 
polskim rynku telewizyjnym: 
sport, wnętrzarstwo, gotowanie, 
style życia czy podróże.
Jeśli chodzi o liczby – prym 
w rocznych (2016) rankingach 
oglądalności wiodą stacje infor-

macyjne, serialowe i lifestyle’owe 
(w grupie wszyscy 4+), w zesta-
wieniu „kablowym” zaś jest 
identycznie – tyle że w pierwszej 
piątce zamiast obecnego na MUX 
1 – TTV znajdujemy płatny kanał 
tego samego nadawcy przezna-
czony głównie dla kobiet – TVN 
Style.

Tego jeszcze nie było?
Swoją drogą – od wiosny minio-
nego roku pojawiło się na polskim 
rynku niewiele tematycznych 
kanałów (polskojęzycznych) 
należących do nadawców zagra-
nicznych. Oprócz HGTV w gestii 
Scripps Networks Interactive 
– jednym z nich jest Bollywood 

HD, którego mocodawca (izra-
elska firma ISG Media) nie 
prowadził do tej pory interesów 
w Polsce.
Warto wspomnieć o starcie 
wiosną br. Golf Channel Pol-
ska, którego współzałożycie-
lem i szefem rady nadzorczej 
jest znany w branży medialnej 
Marek Sowa. Licencjodawcą 
Golf Channel jest NBC Sports 
Group, który dostarczy do 
kanału większość treści: sportu, 
instruktażu i lifestyle’u. Golf 
Channel Polska jest już dostępny 
w pakiecie sportowym sate-
litarnej platformy Cyfrowego 

Polsatu (na wyłączność wśród 
platform satelitarnych), co da 
mu ok. 1,3 mln gospodarstw 
domowych zasięgu techniczne-
go, oraz w wybranych sieciach 
kablowych.
Jednak – jak twierdzą polscy dys-
trybutorzy – kapitał zagraniczny 
ma wobec naszego rynku ogrom-
ne oczekiwania co do zysków 
i tempa pojawiania się nowych 
stacji w ofertach największych 
krajowych operatorów (a tym 
samym – błyskawicznych zarob-
ków). Z tego względu rozmowy 
z poważnymi kontrahentami 
z zagranicy o wprowadzaniu do 
Polski nowych stacji są coraz 
trudniejsze. 

Tematyczne vs. uniwersalne

Namiętne uczucia w produkcjach Bollywood HD

„Być jak modelka”, nowy program 
stacji WP
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Manuel Rougeron, 
prezes	zarządu	i	dyrektor	
generalny	ITI	Neovision	SA

Czy debiut 4 kolejnych stacji 
telewizyjnych na MUX 8 wpłynął 
na rynek kanałów tematycznych? 
Jak pokazują wyniki badania Pro-
jekt Cyfryzacja III MEC z końca 
stycznia br., 33,2 proc. polskich 
telewidzów słyszało o nowych 
kanałach z oferty naziemnej 
telewizji cyfrowej, które oglądać 
można na MUX 8. Porównując 
to z wynikami i udziałem ryn-
kowym, widać jednak wyraźnie, 
że konkurencja na rynku kanałów 
telewizyjnych, w tym tematycz-
nych, jest dziś bardzo duża, a 
każdy nowy kanał debiutujący 
na rynku będzie tylko tę konku-
rencję zwiększał. Aby walczyć o 
uwagę widza, wydawcy nowych 
kanałów będą więc zmuszeni 
do rozwijania swojej oferty 
programowej oraz zwiększenia 
nakładów na promocję, co w 
dłuższej perspektywie będzie 
wiązało się z kolejnymi inwe-
stycjami; a rynek zweryfikuje, 
którzy z nowych dostawców 

dostosują się wymagań. Kanały 
dostępne na MUX 8, głównie ze 
względu na ich ogólną tematykę, 
nie są zagrożeniem dla segmentu 

kanałów premium, które są kie-
rowane do określonego odbiorcy, 
o sprecyzowanych wymaganiach 
i oczekiwaniach. 
Polacy coraz bardziej interesują 
się tematyką wnętrz, designu 
czy ogrodnictwa, ponieważ 
dostrzegają, że otoczenie, w 
którym żyją, jest tak samo ważne 
jak np. jedzenie. Nie dziwią nas 
więc widoczne inwestycje – m.in.  
Scripps Networks Interactive, 
ponieważ w ostatnich miesiącach 
również bardzo mocno inwestuje-
my w ten segment. Jak pokazują 
stale rosnące wyniki oglądalności 
kanału Domo+ , nasza dotychcza-
sowa strategia się sprawdza, więc 

zamierzamy ją kontynuować i 
nadal inwestować w autorskie 
formaty. Dlatego na wiosnę 
wprowadzamy kolejne polskie 
produkcje,  w tym „Wyzwanie 
nowe mieszkanie 6”, „Podzie-
lić M2 4” oraz kolejny sezon 
popularnego programu prowa-
dzonego przez Tomasza Pągow-
skiego „Remont w 48h”.  
Jaki wpływ na rynek polskich 
kanałów tematycznych mogą 
mieć serwisy streamingo-
we VoD? Platformy takie 

Dziś	na	rynku	tele-
wizyjnym	najwięk-

sza	walka	rozgrywa	
się	jednak	o	prawa	do	
kontentu,	a	pojawienie	
się	kolejnych	graczy	
może	przełożyć	się	
na	wzrost	cen.

Maciej Stec, członek	
zarządu	Telewizji	Polsat	
i	członek	zarządu	spółki	
Cyfrowy	Polsat

Rynek kanałów tematycznych 
w Polsce wart jest obecnie rocz-
nie ok. 4,1 mld złotych. Kwota ta 
dzieli się na prawie 250 polsko-
języcznych stacji telewizyjnych. 
Wejście na rynek czterech kolej-
nych stacji naziemnej telewi-
zji cyfrowej, nadawanych za 
pośrednictwem MUX 8 (koniec 
2016 roku) udowodniło (poprzez 
bardzo niskie do tej pory, zdo-
byte przez te stacje udziały 
w rynku oglądalności), że polski 
telewizyjny rynek reklamowy 
jest za mały, by obsłużyć tylu 
chętnych graczy.
Jako Grupa Polsat uruchamia-
my kanały kablowo-satelitar-
ne ważne dla rynku, a także 
ważne dla naszego własnego 

biznesu. Słuszność naszych 
założeń udowodniły dwa nie-
dawne rynkowe debiuty: stacji 
Super Polsat (debiutowała na 
początku stycznia br.), kanału 
który nadajemy zgodnie z kon-
cesją (75 proc. treści z udogod-
nieniami dla osób dysfunkcyj-
nych), a który świetnie przy-
jął się, podwajając widownię 
nadawanego wcześniej w tym 
miejscu Polsat Sport News; 

stacji Polsat Doku (debiuto-
wała na początku lutego br.), 
która jest bardzo istotnym 
w naszym portfolio i ambit-
nym kanałem. Czy bylibyśmy 
zainteresowani obecnością 
na MUX 8 w jakiejkolwiek 
postaci – na przykład poprzez 
mariaż z jedną z działających 
już w ramach NTC spółek? 
Jesteśmy otwarci. Mogę tylko 
potwierdzić, że jeśli zgłosi 
się w tej sprawie kontrahent 
– będziemy zainteresowani. 

Wejście	na	rynek	
czterech	kolejnych	

stacji	naziemnej	telewizji	
cyfrowej,	nadawanych	za	po-
średnictwem	MUX	8	(koniec	
2016	r.)	udowodniło	że	polski	
telewizyjny	rynek	reklamowy	
jest	za	mały,	by	obsłużyć	tylu	
chętnych	graczy.
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Carlos Ortega 
–	wiceprezes	wykonawczy	
(EVP)	na	Europę	Środkową	
i	Wschodnią	FOX

Czy debiut 4 kolejnych stacji 
telewizyjnych na MUX 8 wpłynął 
na rynek kanałów tematycznych? 
O wartości kanałów płatnej 
telewizji, znacznie częściej niż 
w przypadku kanałów FTA, 
decydują treści na wyłączność, 
których premiera, tak jak np. 
w przypadku seriali, następuje 
na wielu rynkach równolegle 
z premierą światową. Tak właś-
nie jest przypadku kanału FOX 
czy National Geographic. Z kolei 
dla kanałów FTA silnymi punk-
tami są lokalne produkcje lub 
adaptacje znanych formatów 
telewizyjnych. W tym sensie te 
kanały uzupełniają się, zarówno 
z punktu widzenia reklamodaw-
ców, jak i widzów. Programy emi-
towane na kanałach pod marką 
FOX, oferujące widzom najlepsze 
amerykańskie produkcje ze zna-
nych i nagradzanych wytwórni 
ze świetną obsadą, oraz National 
Geographic, które odzwiercied-
lają ducha Towarzystwa Natio-
nal Geographic skupionego na 
nauce, odkrywaniu i ochronie 
środowiska, są zawsze istotne 
dla widzów. „Lifestyle’owa” 
ekspansja Scripps Networks 
Interactive – nowego właś-
ciciela TVN – i rebranding 
kanału TVN Meteo Active na 
HGTV zapewne miał wpływ 
na inne kanały lifestyle’owe. 
Lokalne produkcje, wsparte 
silną promocją, zaowocowały 

silnym startem nowego kanału 
i znaczącym wzrostem udziałów 
w widowni, podczas gdy liderzy 
w tej kategorii odnotowali spadki 
SHR, zatem dla nich kanał jest 
konkurencją. Nie zauważamy 
natomiast wyraźnego wpływu 
na inne kanały tematyczne. 
Ostatnie zmiany w oglądalności 
były raczej wynikiem wzrostu 
oglądalności kanałów sporto-
wych oraz dziecięcych, co było 
związane z relacjami z wydarzeń 
sportowych oraz feriami zimo-
wymi, niż rebrandingu kanału 
HGTV. Nie widzimy wpływu 
tych wszystkich zmian na nasze 
kanały, jako że kontent na nich 

prezentowany jest pożądany 
przez widzów, którzy szukają 
na FOX oryginalnych produkcji 
prosto z USA, światowych hitów 
jak „The Walking Dead”, „Out-
cast: Opętanie”, „Legion” czy „Z 
Archiwum X”. Na National Geo-
graphic zaś cały czas skupiamy 
się na tematach istotnych, które 
mają wpływ na współczesny 
świat i wciąż sięgamy dalej. 
Dajemy gwarancję wyższych 
wartości, jakimi są odkrywanie 
oraz naukowe badania, mające 
na celu lepsze zrozumienie ludz-
kości oraz stworzenie lepszego 
świata od tego, w którym obecnie 
żyjemy. Zapraszamy najlepszych 
hollywoodzkich reżyserów, pro-
ducentów i aktorów do udziału 
w nowych produkcjach National 
Geographic. Jedną z nich jest 
najnowsze dzieło Rona Howarda 
– serial „Geniusz”, oparty na 
głośnej biografii Waltera Isaac-
sona „Einstein. Jego życie, jego 
wszechświat” i będący zapisem 
kolejnych etapów życia Alberta 
Einsteina. Serial zadebiutuje na 
kanale już w kwietniu, a w rolach 
głównych zobaczymy m.in. Geo-

ffreya Rusha i Emily Watson. 
Następną propozycją jest 
kolejny sezon serii „W poszuki-
waniu Boga z Morganem Fre-
emanem”, w której szukamy 
odpowiedzi na najważniejsze 
pytania w dziejach ludzkości. 
Nasze najnowsze seriale są 
dostępne na wyłączność dla 
widzów kanałów FOX i Natio-
nal Geographic. Niebawem 
będą także dostępne dla ope-
ratorów płatnej telewizji za 
pośrednictwem serwisu FOX 

O	wartości	kanałów	
płatnej	telewizji,	znacz-
nie	częściej	niż	w	przy-

padku	kanałów	FTA,	decydują	
treści	na	wyłączność,	których	
premiera,	tak	jak	np.	w	przy-
padku	seriali,	następuje	na	
wielu	rynkach	równolegle	
z	premierą	światową.	

jak Netflix czy Showmax oraz 
tradycyjne telewizje mogą bez 
przeszkód egzystować obok 
siebie, ponieważ ich oferta jest 
komplementarna i przez to kon-
sumowana często przez tych 
samych użytkowników. Jako 
przykład może posłużyć dojrzały 
rynek brytyjski, na którym plat-
formy VoD i tradycyjne telewizje 
od lat funkcjonują obok siebie, 
a użytkownicy przełączają się 
między platformami w poszu-

kiwaniu ulubionego programu, 
filmu czy serialu. Dziś na rynku 
telewizyjnym największa walka 
rozgrywa się jednak o prawa do 
kontentu, a pojawienie się kolej-
nych graczy może przełożyć się 
na wzrost cen. Dodatkowo, nowi 
gracze zarejestrowani w różnych 
krajach, a działający w Polsce, 
powinni konkurować na naszym 
rynku według tych samych reguł. 
W tym momencie są jednak 
uprzywilejowani, ponieważ nie 

musząc ponosić wydatków np. na 
Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Takich dysproporcji na polskim 
rynku jest więcej. 
W wakacje 2017 roku platforma 
nc+ zapowiedziała uruchomienie 
nowego serwisu z kanałami TV 
i wideo na żądanie (OTT)? 
Tak, potwierdzam, że prace 
nad usługą OTT trwają, serwis 
powstanie w tym roku, najpew-
niej latem, być może jeszcze 
wcześniej.
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Izabella Wiley 
–	od	2013	roku	dyrektor	
generalna	A+E	Networks	
odpowiedzialna	za	rynek	
polski;	od	marca	2017	
roku	dyrektor	generalna	
na	kraje	Europy	Środkowo-
wschodniej.

Nowi gracze (MUX 8) na rynek 
weszli bez kompleksów i z pro-
gramowym rozmachem. Nie 
wiem, jakie są założenia bizne-
sowe poszczególnych projektów, 
ale podejrzewam, że ambitne 
ramówki i niebagatelne inwe-
stycje miały przynieść udziały 
w rynku szybciej niż ma to 
miejsce. MUX 8 jest trudnym 
technologicznie środowiskiem, 
dla wielu widzów, odbiór nowych 
stacji może wiązać się z przesta-
wieniem anteny.
Niemniej, żaden z czterech 
nowych kanałów nie pozwa-
la sobie na taryfę ulgową ze 
względu na zasięgowe trudno-
ści. Wszystkie stacje inwestują 
w lokalne produkcje, niektóre 
starają się połączyć wodę 
z ogniem i ofertą telewizyjną 
zainteresować jednocześnie 
millenialsów i ich rodziców, 
a nawet dziadków; jeszcze inni 
odważnie wchodzą w politykę. 
Paradoksalnie, koncesja uni-
wersalna, gdzie trzeba pokazać 
wszystkiego po trochu, utrud-
nia życie producentom nowych 
kanałów. W mojej opinii żyjemy 
w czasach specjalizacji. TVP1, 
TVP2, Polsat, TVN, Puls zago-
spodarowały już obszar telewizji 
horyzontalnej, widzowie szukają 
wyróżniających się ofert werty-
kalnych. Celowo używam tutaj 

języka internetowego, w świecie 
cyfrowym w Polsce to miejsce 
zajmują Onet i Wirtualna Polska. 
W ich przypadku zastanowiłabym 
się, czy na tym etapie realne jest 
powtórzenie horyzontalnej domi-
nacji w linearnym środowisku 
telewizyjnym.
„Wielka trójka” – TVP, TVN 
i Polsat – ciężko pracuje na to, 
by odpływający telewidzowie 

dużych anten kierowali się do 
mniejszych kanałów tychże firm 
– przykładem – planowane nowe 
kanały TVP, uruchomienie HGTV 
czy start Polsat Doku.
Jeśli chodzi o „lifestyle’ową” 
ekspansję Scripps Networks Inte-
ractive – nowego właściciela TVN 

– mamy w Polsce poddatny grunt. 
Telewizję kochają… kobiety. Widać 
to świetnie nie tylko w grupie 4+, 
ale również 16–49. Wedle badań 
Nielsena panie spędzają przed tele-
wizorem ponad 40 minut więcej 
dziennie niż mężczyźni, a w grupie 
komercyjnej to prawie godzina. 
Przez to bardziej przywiązują się 
do ulubionych programów, marek 
i są przy tym niezwykle lojalne 
– stale powracają do stacji i marek, 
które polubiły. Tego nie może nie 
docenić żadna firma telewizyjna 
na rynku. To, że my uruchomi-
liśmy rozrywkowy kanał kobiecy 
Lifetime, a Scripps wykorzystał 
potencjał zasięgowy TVN Meteo 
i uruchomił z sukcesem HGTV, 
tylko potwierdza to założenie.
Jakie ambitne plany w związku 
z polskimi produkcjami ma grupa 
A+E Networks na 2017 rok?
Z roku na rok produkujemy coraz 

więcej godzin lokalnych treści. 
Kanał Crime+Investigation (CI 
Polsat) od 3 lat jest pod tym 
względem liderem w swo-
jej kategorii. Bardzo dobrze 
odbierają to także nasi widzo-
wie, o czym świadczy wzrost 
oglądalności kanału o blisko 
20 proc. w 2016 roku. Do tej 
pory na anteny HISTORY i CI 
Polsat wyprodukowaliśmy 
łącznie 80 odcinków polskich 
programów, m.in. „Polskie 
prywatne zbrodnie”, „W moim 
domu straszy”, „Z archiwum 

997” czy „Polscy bohaterowie 
wojenni”. Lokalne produkcje 
spotykają się z niesamowicie 
pozytywnym przyjęciem naszych 
widzów. Tej wiosny we współpracy 
redakcyjnej z dziennikiem „Fakt” 
realizujemy drugą 6-odcinkową 
serię programu „Cała prawda 

SVOD, który obecnie dla nich 
przygotowujemy, aby mogli go 
zintegrować z własnymi platfor-
mami w celu uzyskania wzrostu 
SVOD, utrzymania subskry-
bentów oraz zwiększenia ich 
lojalności, a także przychodów 
oraz aby wzmocnić przewagę 
nad osobnymi serwisami SVOD. 
Streaming nie tyle zaburza, ile 
uzupełnia dotychczasowy model 

dystrybucyjny. Jest jego rozwi-
nięciem, umożliwia korzystanie 
z kanałów w innych urządze-
niach czy ekranach niż telewizor. 
Pozwala też dotrzeć do użytkow-
ników „internetowych”, czyli 
rozszerzyć grupę odbiorców poza 
abonentów „tradycyjnych” usług 
telewizyjnych, jednak w większo-
ści za pośrednictwem operatorów 
satelitarnych i kablowych.

Czy FOX nie myśli w Polsce 
(wzorem USA) o uruchomieniu 
usług internetowego streamingu 
treści na żywo?
Nie mamy takich planów. Nasz 
model biznesowy pozostaje bez 
zmian, staramy się dostarczać jak 
największą wartość dla płatnej 
telewizji poprzez ciekawy kon-
tent oraz silne marki naszych 
kanałów. 

Podejrzewam,	że	am-
bitne	ramówki	i	nieba-
gatelne	inwestycje	miały	

przynieść	udziały	w	rynku	
szybciej	niż	ma	to	miejsce.	
MUX	8	jest	trudnym	techno-
logicznie	środowiskiem,	dla	
wielu	widzów,	odbiór	nowych	
stacji	może	wiązać	się	
z	przestawieniem	anteny
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o zbrodni”, prowadzonego przez 
znanego dziennikarza śledczego 
Michała Fajbusiewicza oraz psy-
cholog śledczą Justynę Poznańską. 
Pracujemy także nad trzema lokal-
nymi formatami, które chcemy 
zaprezentować naszym widzom 
jeszcze w tym roku. Ważnym 
kierunkiem naszej strategii jest 
produkcja treści przeznaczonych 
wyłącznie do mediów społecznoś-
ciowych (Facebook czy YouTube), 
wokół tematów bliskich marce 
HISTORY. Razem z pasjonatami, 
profesjonalistami czy pozytywnie 
zakręconymi osobami stworzyli-
śmy w 2016 roku ponad 30 mate-
riałów wideo dotyczących np. 
ciężkiej acz fascynującej pracy 
kowala czy podwodnego szukania 
skarbów w polskich jeziorach; 
razem z mistrzem-szabelnikiem 
wykuliśmy husarską szablę. Prze-

kazaliśmy ją na charytatywną 
aukcję Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, a jeden z licytu-
jących zapłacił za nią aż 11 tys. zł! 
W 2017 roku realizujemy również 
pierwszy cyfrowy 6-odcinkowy 
serial dokumentalny o skarbach 
Polski przeznaczony w pierwszej 
kolejności na profile społecz-
nościowe HISTORY. Premierę 
wstępnie zaplanowaliśmy na lato 
br. Wierzymy też, że opowiada-
nie historii z rozmachem, przy 
wykorzystaniu spektakularnych 
rekonstrukcji, jak np. w przy-
padku „Wikingów”, jest dome-
ną HISTORY, co w przeszłości 
udowodniliśmy seriami „Wielcy 
ludzie wielkich wojen”, „Barba-
rzyńcy” czy „Piraci”. W tym roku 
w produkcji „Wielkie wędrówki” 
(ang. „Human journey”) przyj-
rzymy się potężnym siłom, które 

pchają ludzi do przemieszcza-
nia się po świecie. Ten epicki 
dokument pokazuje największe 
światowe migracje w dziejach 
i ich następstwa: kulturowe, spo-
łeczne, polityczne. Wykorzystując 
wysokiej klasy grafikę kompute-
rową i wyniki badań naukowych, 
autorzy snują opowieść o maso-
wych migracjach na przestrzeni 
ponad 70 tys. lat, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu po rewo-
lucji przemysłowej. Sądzimy, że 
podobnie fascynującą narrację 
widzowie odnajdą w produkcji 
„Polowanie na Rozpruwacza”, 
w którym to przeprowadzamy po 
ponad 150 latach pierwsze na tę 
skalę śledztwo, które odpowie na 
pytanie, czy pierwszym seryjnym 
zabójcą Ameryki H.H. Holmsem 
mógł być sławetny londyński Kuba 
Rozpruwacz.

Michał Kozicki,
CEO,	HBO	Polska;	SVP	of	
distribution,	HBO	Europe

2016 rok to dla HBO kolejny 
rok rozwoju produkcji oryginal-
nych. Rozpoczęliśmy zdjęcia do 
dwóch potężnych produkcji serialo-
wych – drugiego sezonu „Watahy” 
i miniserialu „Ślepnąc od świateł” 
na podstawie bestsellerowej powie-
ści Jakuba Żulczyka. Zdjęcia do obu 
produkcji trwały ok. 5 miesięcy. 
Bardzo czekamy na te premiery, 
tym bardziej, że kultowa na polskim 
rynku „Wataha”, po sukcesie na 
międzynarodowym rynku, wraca 
już jesienią 2017 roku na antenę 
HBO.
Mówiąc o produkcjach, nie może-
my nie wspomnieć o sukcesach 
koprodukcji HBO. W zeszłym roku 
na festiwalu w Locarno zadebiu-
towały dwie koprodukcje HBO 
Europe – fabularna „Ostatnia 
rodzina” w reżyserii Jana P. Matu-
szyńskiego oraz dokumentalna 
„Komunia” w reżyserii debiutant-
ki Anny Zameckiej. Udział obu 
filmów w prestiżowych konkur-
sach zwieńczyły nagrody – Grand 
prix dla „Komunii” i nagroda dla 
najlepszego aktora, czyli Andrzeja 
Seweryna. Od tego czasu oba 

filmy święcą triumfy, zdobywając 
nagrody na festiwalach nie tylko 
w Polsce (na festiwalu w Gdyni 
czy Warszawie), ale i za granicą. 
W marcu br. „Komunia” otrzymała 
Polską nagrodę Filmową „Orły” dla 
najlepszego filmu dokumentalnego, 
a „Ostatnia Rodzina” zgarnęła czte-

ry Polskie Nagrody Filmowe „Orły”, 
w tym dla reżysera za „Odkrycie 
Roku”. Janek Matuszyński konty-
nuuje pracę z HBO, poświęcając 
czas drugiemu sezonowi „Watahy”, 
który wyreżyserował wspólnie 
z Kasią Adamik.
2016 rok to też premiera kolejnego 
sezonu serialu HBO „Pakt” z Mar-
cinem Dorocińskim i Magdaleną 
Popławską w rolach głównych. 
Bardzo ucieszyły nas znakomite 
recenzje drugiego sezonu. Dla 
entuzjastów nowych technologii 
serial ponownie był emitowany 
w 4K, a działaniom promocyjnym 
towarzyszyła specjalnie przygoto-
wana gra w technologii VR.
W ostatnim roku wprowadziliśmy 
zmiany antenowe – HBO Comedy 
zmieniło nazwę na HBO3 i już po 

kilku miesiącach wiedzieliśmy, że 
była to dobra decyzja. Zwiększyła 
się liczba godzin nadawania, 
repertuar stał się bardziej uroz-
maicony, a w ofercie pojawiło 
się więcej seriali, także kome-
diowych. W efekcie – widzowie 
coraz częściej zaglądają do HBO3 
i śledzą nowości w jego ofercie.
Nowe porządki zagościły rów-
nież na antenie Cinemax i Cine-
max2 – od września każdy 
z tych kanałów ma bardziej 
wyrazisty wizerunek. W pro-

Naszym	sztandarowym	
produktem	poza	głównym	

kanałem	HBO	jest	dziś	serwis	
HBO	GO,	którego	oferta	dyna-
micznie	się	rozwija.	Już	teraz	ser-
wis	oferuje	ok.	800	filmów,	w	tym	
hollywoodzkich	hitów	krótko	po	
premierze	kinowej,	a	także	
ponad	140	seriali.
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Bogusław Kisielewski, 
prezes	Kino	Polska	TV	S.A.

To bardzo ciekawy moment 
w rozwoju naszej branży. Nie da 
się już dalej rozdrabniać rynku, 
co najwyżej nowe koncepty kana-
łów będą zastępować te, które 
przestają się sprawdzać. Myślę, 
że pojawi się za to wiele inno-
wacyjnych, nawet krótkotermi-
nowych projektów, wykorzystu-
jących synergie między kanałami 
a innymi mediami – zwłaszcza 
internetem, serwisami wideo na 
żądanie i grami wideo. Więcej 
będzie też ciekawych formatów 
opartych na koncepcji multiscre-
en. Ważnym kierunkiem rozwoju 
będzie z pewnością technologia 
UHD i HDR – i mówię to nie 
tylko dlatego, że jako pierwsi 
w Polsce dystrybuujemy taki 
kanał, FunBox UHD… Jest 
coraz więcej natywnych treści 
4K, a ludzie po prostu chcą 
oglądać coraz doskonalszy 
obraz.
W badaniach z cyklu Cyfrowizja 
widzowie domagali się kolej-
nych tematycznych kanałów 
naziemnych, cztery nowe na 
MUX 8 to było zatem częściowe 
przynajmniej spełnienie ich 
oczekiwań. Z punktu widzenia 
nadawców zaś olbrzymi zasięg 
techniczny DTT (w przypadku 
MUX 8 mówimy tu na razie 
o potencjale…) jest bardzo kuszą-
cą perspektywą, zwłaszcza wobec 
rozdrobnienia rynku kanałów cab-
sat. Nie sądzę jednak, by kanały 

naziemne odbierały znaczącą 
widownię tym dystrybuowanym 
wyłącznie kablowo i satelitarnie 
– to w dużej mierze pozostają 
odrębne grupy odbiorców. Nie ma 
też w Polsce jeszcze aż tak wielu 
cord-cutterów, którzy ofertę 

płatnych telewizji zastępowaliby 
DTT i VOD. Na MUX 8 jak na 
razie najlepiej wydaje się iść nam 
i Agorze – myślę, że to w dużej 
mierze owoc naszych doświad-
czeń z wprowadzania na rynek 
wspólnego projektu naziemnego 

– Stopklatki TV. Pozostałe kanały 
na ósmym multipleksie także 
mają ciekawą ofertę, ale – jak 
sami zresztą przyznają – nie 
zawsze dostosowaną do specyfiki 
widowni DTT.
Lokalność to od początku jeden 
z naszych programowych filarów. 
Najważniejsze pozycje publicy-
styczne Zoom TV produkowane 
są przez regionalne telewizje: 
reportersko-interwencyjne 
„Bliżej”, poświęcone rozmowom 
o kontrowersyjnych tematach 
„Studio Łódź Fabryczna” czy 
infotainmentowe „Widziane 
z Polski” i „Kalejdoskop Polski”. 
Mamy także ciekawe propozycje 
krajoznawcze – widzowie lubią 
„Spacerem po Wrocławiu”, „We 

Love Poland” czy „Tajemni-
czy Dolny Śląsk”. Również 
lokalnymi siłami przygoto-
wywany są cykle portretów 
fascynujących postaci: „Moje 
miejsce, moja pasja” i „Pro-
fesjonaliści”. Lokalność jest 
więc silnie obecna w Zoom 
TV – i tak zostanie.
Programy Onetu pojawiają 
się na naszej antenie stale 
– oprócz „Obywatela Kuźnia-
ra” w tej chwili emitujemy 
także wywiady Marcina Cej-
rowskiego z cyklu „Gwiazdy 

Cejrowskiego”. Jego przyjazny 
styl rozmów z ulubieńcami 
publiczności doskonale pasuje 
do naszej pozytywnej filozofii 
programowej. Z kolei policyjna 
seria „Na drogach” wpisuje się 
w ideę mówienia o rzeczach 

Myślę,	że	pojawi	się	
za	to	wiele	innowacyj-

nych,	nawet	krótkotermi-
nowych	projektów,	wykorzy-
stujących	synergie	między	
kanałami	a	innymi	mediami	
–	zwłaszcza	internetem,	ser-
wisami	wideo	na	żąda-
nie	i	grami	wideo.	

gramie Cinemax królują najlepsze 
amerykańskie i międzynarodowe 
filmy, a także seriale, w tym 
oryginalne produkcje Cinemax. 
Program Cinemax2 prezentuje 
wysmakowaną selekcję kina 
niezależnego oraz klasyki kina. 
Widzowie mogą tam znaleźć 
starannie wybrane, cenione 
przez krytyków i nagradzane na 
festiwalach filmowych, najlep-
sze europejskie filmy, a także 
produkcje z pozostałych konty-
nentów. Niezwykle cieszy nas to, 
że widzowie przyjęli tę zmianę 
z entuzjazmem i od zeszłego roku 

notujemy wzrost oglądalności 
kanałów Cinemax.
Naszym sztandarowym produk-
tem poza głównym kanałem HBO 
jest dziś serwis HBO GO, którego 
oferta dynamicznie się rozwija. 
Już teraz serwis oferuje ok. 800 
filmów, w tym hollywoodzkich 
hitów krótko po premierze kino-
wej, a także ponad 140 seriali. 
Niekwestionowanymi hitami 
serialowymi ostatnich miesię-
cy okazały się: „Westworld”, 
„Młody papież” oraz „Tabu”. Już 
obserwujemy świetne wyniki naj-
nowszego serialu HBO „Wielkie 

kłamstewka” z Nicole Kidman, 
Reese Witherspoon i Alexan-
drem Skarsgardem. W przypadku 
tych seriali dotyczy to zarówno 
oglądalności w HBO GO, jak i na 
antenie. Zresztą pojawiają się 
u nas regularnie seriale, których 
premierowa emisja odbywa się 
w HBO GO, a następnie produkcja 
zgarnia widownię na antenie. Tak 
było w przypadku znakomicie 
przyjętego „Tabu” z Tomem Har-
dym. To, co ważne w HBO GO, 
to dynamicznie rozwijająca się 
sekcja kontentu dziecięcego, tak 
pożądanego na naszym rynku. 
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20 Tematyczne vs. uniwersalne

Renata Krzewska – 
prezes	zarządu	Grupy	ZPR

Współczesny widz jest świadomy 
swoich oczekiwań i nie konsumuje 
bezrefleksyjnie wszystkich tre-
ści, które ktoś mu podsunie. Ma 
skonkretyzowane zainteresowania 
i poszukuje kanałów dotarcia do 
konkretnych treści. Media oferują-
ce wyspecjalizowany kontent mają 
więc stałych i bardziej lojalnych 
odbiorców. W skali całej Grupy 
ZPR Media zauważamy tę pra-
widłowość nie tylko w odniesieniu 
do telewizji, ale także do radia, 
internetu i prasy. Jeśli chodzi 
o kanały telewizyjne, zasadę tę 
potwierdza wielki sukces POLO 
TV, niezaprzeczalnego lidera kana-
łów muzycznych od ok. 5 lat. 
Dostrzegając potencjał tkwiący 
w muzyce disco polo i oferując 
widzom pozytywne emocje 
oraz radosną zabawę, POLO TV 
wyznaczyło pewien kierunek, 
za którym podążają teraz inne 
media. Także FOKUS TV okazał 
się doskonałą odpowiedzią na 
zapotrzebowanie widza. Kanał 
oferuje kontent dokumentalny 
skrojony na potrzeby pol-
skich odbiorców, co pozwoliło 
mu wyprzedzić konkurencję 
– nawet tę z bardzo silnym 
światowym brandem – i zapew-
nić pozycję lidera w segmencie 
kanałów dokumentalnych.
Stacja NOWA TV jest dopiero 
na początku drogi, jeśli chodzi 
o budowę pozycji na niezwykle 
trudnym rynku telewizyjnym. Na 
tę chwilę dużym problemem jest 
niska rozpoznawalność naziemnej 
platformy cyfrowej MUX8, nie 
mówiąc już o upowszechnianiu 
wiedzy, jak uzyskać do niej dostęp. 
Nadawcy kanałów komercyjnych 
podjęli wiele inicjatyw promują-
cych MUX 8, ale konieczna byłaby 

szeroka kampania promocyjno-
reklamowa na wzór kampanii 
o zmianie telewizyjnego sygnału 
analogowego na cyfrowy.
Grupa ZPR Media prowadzi wiele 
działań wspierających informa-
cyjnie MUX 8. Na start kanału 
NOWA TV przygotowaliśmy cykl 

publikacji edukacyjnych w „Super 
Expressie”, w których informowa-
liśmy krok po kroku, jak można 
odbierać stacje nadające na MUX 
8. W kampanii promującej start 
naszego kanału także informowa-
liśmy o zasadach odbioru nowej 
cyfrowej platformy naziemnej. 
W okresie świąteczno-noworocz-
nym na antenach naszych telewizji 
emitowaliśmy kampanię przygo-
towaną wspólnie przez wszyst-
kich nadawców komercyjnych 
z MUX 8. Na antenach naszych 
stacji radiowych prowadzimy 

akcję edukacyjną, skierowaną do 
instalatorów anten w całej Polsce. 
Uruchomiliśmy także specjalną 
infolinię na temat MUX 8, która 
promowana jest w codziennych 
wydaniach „Super Expressu” obok 
programu telewizyjnego. Na stro-
nie internetowej kanału NOWA 
TV znajduje się przekierowanie 
do specjalnej podstrony przygo-
towanej przez firmę EmiTel.
Oczywiście NOWA TV konsekwen-
tnie rozwija sieć dystrybucji. Poza 
MUX 8 jesteśmy także dostępni 
na satelitarnych platformach 
cyfrowych nc+ i Cyfrowy Polsat 
oraz w większości sieci kablowych, 
m.in. w Vectrze, INEA, UPC, 
TOYA, Orange, Netii.
Czy stacja NOWA TV będzie 
poddawać się rytmowi ramówek 

takich jak nadawcy kanałów 
ogólnopolskich – nowości wio-
sennych i jesiennych? Naj-
większe telewizje sukcesywnie 
wyłamują się z tego rytmu, przy-
spieszając lub opóźniając start 
ramówek lub poszczególnych 
nowości oraz przygotowując 
premierowe oferty programowe 
na lato i okres ferii zimowych. 
Mniejsze kanały tym bardziej 
nie mają powodu, aby sztywno 
trzymać się rytmu ramówek. 
Każdą nowość będziemy starali 
się wprowadzić wówczas, gdy 

naszym zdaniem przyjdzie najlep-
szy moment, aby dać jej szansę 
na najskuteczniejsze dotarcie do 
widza.
Nasze kanały telewizyjne zostały 
tak sprofilowane, że zapewniają 
dotarcie do grupy odbiorców 
atrakcyjnej z punktu widzenia 
klientów reklamowych. Spółka 
IDMnet, która odpowiada za 
sprzedaż reklam w naszych sta-
cjach, przygotowała ofertę speł-
niającą oczekiwania reklamodaw-
ców, dzięki czemu bez problemu 
wypełnia bloki reklamowe.

Nadawcy	kanałów	ko-
mercyjnych	podjęli	wiele	
inicjatyw	promujących	

MUX	8,	ale	konieczna	byłaby	
szeroka	kampania	promo-
cyjno-reklamowa	na	wzór	
kampanii	o	zmianie	telewizyj-
nego	sygnału	analogowego	

na	cyfrowy.	

ważnych, a niezwiązanych bezpo-
średnio z wielką polityką – w tym 
przypadku o bezpieczeństwie… 
na drogach. Emitowaliśmy także 
inne pozycje Onetu, choćby pro-
gramy Bartosza Węglarczyka, 
Łukasza Grassa czy Tomasza 

Jachimka, i pojawią się zapewne 
kolejne. Onet zaś dystrybuuje 
produkowany przez nas talk-show 
Piotra Najsztuba, „Miło/ść”.
Zależy nam na tym, by widow-
nia MUX 8 rosła jak najszybciej. 
Zwiększanie zasięgu technicznego 

przez Emitel to jedno, ale pracuje-
my także nad tym, by informacja 
o naszym kanale dotarła do tych, 
którzy mają już możliwość jego 
odbioru. Stąd edukacyjne progra-
my i spoty w pozostałych kanałach 
Grupy Kino Polska.
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Marcin Cichy – poprzednio – 
dyrektor biura analiz w Mini-
sterstwie Cyfryzacji; obecnie 
– prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.

Marek Niechciał – poprzednio 
doradcą Instytutu Ekonomicz-
nego Narodowego Banku 
Polskiego; obecnie – prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Witold Kołodziejski – poprzed-
nio – sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Cyfryzacji; obecnie 
– przewodniczący Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Teresa Brykczyńska – poprzed-
nio dyrektor zarządzający 
agencji fotograficznej „Oko 
na świat”; obecnie – rzecznik 
prasowy KRRiT.

Frans-Wilem de Kloet – 
poprzednio – dyrektor zarzą-
dzający UPC Czechy; obecnie 
– dyrektor zarządzający UPC 
Polska.

Jim Samples – poprzednio – 
prezes Scripps Networks Inte-
ractive International; obec-
nie – równolegle z poprzed-
nią funkcją – prezes zarządu 
i dyrektor generalny Grupy 
TVN.

Tobias Solorz – poprzednio 
– wiceprezes zarządu Cyfro-
wego Polsatu; obecnie – prezes 
zarządu Cyfrowego Polsatu.

Jacek Kurski – poprzednio 
– w latach 2015–2016 pod-
sekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; obecnie prezes 
zarządu TVP.

Dominik Libicki – poprzednio, 
do 2014 r. prezes Cyfrowego 
Polsatu; obecnie – od stycznia 
2016 – członek zarządu Kul-
czyk Investments.

Paulina Smaszcz-Kurzajewska 
– poprzednio dyrektor ds. 
PR firmy Microsoft; obecnie 
– dyrektor ds. komunikacji i PR 
platformy nc+.

Agata Grzelewska – poprzed-
nio – Filip Mecner Artist 
Management – współpraca 
przy bieżącej obsłudze mene-
dżerskiej; obecnie – specjali-
sta ds. organizacji projektów 
oraz komunikacji zewnętrznej 
i wewnętrznej Polskiej Izby 
Komunikacji Elektronicznej.

Krzysztof Świergiel – poprzed-
nio – dyrektor zarządzający 
Eurosport Polska, dyrektor 
zarządzający Lagardère Sports 
Poland (wcześniej Sportfive); 
obecnie – dyrektor zarządza-
jący polskiego oddziału Eleven 
Sports Network.

Paweł Heba – poprzednio 
– związany z Viacom Inter-
national Media Networks; 
obecnie – dyrektor ds. pro-
gramowych i marek A+E 
Networks Poland.

Migracje Awanse 2016/2017
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Olga Korolec – poprzednio 
– współwłaściciel firmy con-
sultingowej Brand Insight; 
obecnie – dyrektor marketingu 
Grupy Onet – RAS Polska.

Anna Karolewska – poprzed-
nio – dyrektor marketingu 
polskiego oddziału Grupy Den-
tsu Aegis Network; obecnie 
– dyrektor marketingu HBO 
Polska.

Aleksandra Sanchez – poprzed-
nio – trade marketing manager 
w polskim oddziale firmy A+E 
Networks Poland; obecnie 
– marketing manager w pol-
skim oddziale firmy Viasat 
World.

Paweł Kolasa – poprzednio 
– head of affiliate sales kana-
łów NBCUniversal w Polsce; 
obecnie country manager/ 
business head Poland kanału 
Zee One. 

Tomasz Gaweł – poprzednio 
regional sales manager HBO 
Polska; obecnie – dyrektor 
zarządzający segmentem VoD 
Grupy Onet – RAS Polska.

Aster Papazyan – poprzed-
nio – dyrektor zarządzający 
w firmie easyPack; obecnie 
– dyrektor generalny Rynku 
B2B w Grupie Netia;

Martyna Dobrzańska  – 
poprzednio – sales executive 
w polskim oddziale NBCUni-
versal; obecnie – trade mar-
keting manager Grupy Eleven 
Sports.

Barbara Bilińska – poprzednio 
– dyrektor programowy stacji 
Zoom TV; obecnie – dyrektor 
programowy, członek zespołu 
zarządzającego telewizji WP.

Agnieszka Sadowska – 
poprzednio członek zarządu 
Green Content (nadawca sta-
cji Metro); obecnie – członek 
zarządu Agora SA.

Izabella Wiley – poprzednio 
– dyrektor generalna A+E 
Networks Poland; obecnie 
– dyrektor generalna na Pol-
skę i kraje Europy Środkowo-
wschodniej.

Christian Anting – poprzednio 
– członek zarządu TVN nadzo-
rujący dział TVN Digital; obec-
nie – członek zespołu Scripps 
Networks Interactive.

Dorota Żurkowska-Bytner – 
poprzednio – vp ad sales deve-
lopment Discovery Networks 
CEEMEA; obecnie – svp, coun-
try manager biznesu Discovery 
Networks CEEMEA w Polsce.

Grzegorz Płaza – poprzednio 
– dyrektor programowy plat-
formy nc+; obecnie – general 
manager odpowiedzialny za 
działania Da Vinci Learning 
GmbH w Polsce.

Piotr Tyborowicz – poprzed-
nio – członek zarządu TVN; 
obecnie – prezes zarządu TVN 
Media Sp. z o.o. 

Agnieszka Somerville – 
poprzednio – head of content 
acquisition  Lebara Play;  
obecnie – director of affiliate 
sales, Poland.

Andreas Maierhofer – poprzed-
nio – prezes zarządu Telekom 
Macedonia; obecnie – prezes 
zarządu T-Mobile Polska SA.
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Źródło sygnału 
telewizyjnego
Ponad jedna trzecia gospodarstw 
domowych odbiera sygnał tele-
wizyjny wyłącznie za pomocą 
anteny eterowej (34,8 proc.). 
Odsetek ten zwiększył się o jeden 
punkt procentowy w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Zmalał 
odsetek gospodarstw posiadają-
cych indywidualną antenę sate-
litarną oraz udział gospodarstw 
„czysto kablowych” (Tabela 1).
W badaniu przyjęto, następującą 
terminologię:
l  gospodarstwo satelitarne ma 

indywidualną antenę sateli-

tarną niezależnie od tego, czy 
wykorzystuje również inne 
rodzaje sygnału,

l  gospodarstwo kablowe ma 
dostęp do telewizji przez kabel, 
ADSL lub zbiorczą antenę sate-
litarną, ale nie posiada indywi-
dualnej anteny satelitarnej,

l  gospodarstwo eterowe – odbie-
rające telewizję wyłącznie za 
pomocą anteny eterowej.

Abonenci telewizji kablowej
Większość abonentów tele-
wizji kablowej ma dostęp do 
ponad 30 kanałów i odsetek ten 
w ciągu ostatnich lat sukcesywnie 

wzrasta, przekraczając poziom 
90 proc. (Tabela 2).

członkowie telewizyjnych 
gospodarstw domowych
W gospodarstwie telewizyjnym 
mieszka przeciętnie 2,80 osoby 
(wobec 2,79 w r. ubiegłym).
Występuje wśród nich niewielka 
przewaga kobiet (51,7 proc., 
w roku poprzednim 51,6 proc.). 
Średni wiek mieszkańca takiego 
gospodarstwa to ok. 40,6 lat 
(wobec deklarowanych 40,1 w roku 
poprzednim). 46,5 proc. wszyst-
kich osób deklaruje wykształce-
nie średnie lub wyższe (przed 

Tabela	1.	Anteny

Typ	gospodarstwa
Proc.	gospodarstw		telewizyjnych

2012 2013 2014	 2015 2016

satelitarne 37,9 36,7 35,3 36,1 35,6

kablowe 32,6 33,0 31,0 30,1 29,6

eterowe 29,5 30,3 33,8 33,8 34,8

Nasycony	kanałami
opr. rEd.

Informacje	zawarte	poniżej	powstały	na	podstawie	
danych	z	połączonych	dwóch	fal	badania	założycielskiego	
przeprowadzonego	w	2016	roku	przez	AC	Nielsen.	
Badaniem	objęto	łącznie	8	tys.	gospodarstw	domowych.	
Wśród	nich	4.3	proc.	to	gospodarstwa	nietelewizyjne,	
tj.	takie,	w	których	nie	ogląda	się	telewizji.	Wszystkie	
zamieszczone	poniżej	dane	odnoszą	się	do	gospodarstw,	
w	których	ogląda	się	telewizję.

Rynek	telewizyjny	2016
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Źródło: Nielsen Audience Measurement

Udziały segmentów stacji tematycznych w rynku oglądalności w 2016 r. (SHR%)

wszyscy 4+
3,92% 5,27%

Serialowe

odbiorcy telewizji kablowej

8,76% 10,94%
Informacyjne

4,69% 3,89%
Dziecięce

1,94% 2,72%
Sportowe

3,62% 3,44%
Filmowe

4,32% 5,35%
Podróżniczo-historyczne

2,02% 1,50%
Muzyczne

5,94% 6,09%
Rozrywka – Lifestyle

60,51% 55,76%
Nietematyczne

4,27% 5,03%
Inne

rokiem ten poziom wykształcenia 
deklarowało 44,4 proc. osób), 
a w grupie osób w wieku 16 lat 
lub więcej – 55,2 proc. (przed 
rokiem – 53,7 proc.).
W grupie osób w wieku 16 lat lub 
więcej, osoby mające stałe zatrud-

nienie lub własną działalność 
(w tym rolnicy) stanowią 51,0 proc. 
(w r. ubiegłym 50,4 proc.); 2,8 proc. 
(wobec 2,7 proc. w r. ub.) pracuje 
w niepełnym wymiarze; 27,5 proc. 
deklaruje status emeryta lub 
rencisty (26,3 proc. w 2015), 

3,6 proc. opiekuje się domem lub 
jest na urlopie wychowawczym, 
(w r. poprzednim 4,0 proc.), 
a tylko 1,3 proc. osób w tym wieku 
przyznaje (tak, jak poprzednio), 
że pobiera zasiłek dla bezrobot-
nych.

Tabela 2. Liczba kanałów dostępnych przez telewizję kablową 

Liczba	odbieranych	
kanałów

Proc.	abonentów	TV	kablowej

2012 2013 2014 2015 2016

do 10 kanałów 9,2 5,3 2,7 2,0 0,9

11–20 kanałów 7,6 7,2 3,6 4,5 2,6

21–30 kanałów 10,2 7,6 7,2 6,6 5,9

ponad 30 kanałów 73,0 80 86,5 86,9 90,5
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Kolejność 
2016/2015 Kanał AMR 2016 r. AMR 2015 r. SHR % 2016 r. SHR % 2015 r.

  1/  2 TVN24 246.466 210.618 3,81% 3,22%
  2/  1 TVP INFO 211.245 229.713 3,26% 3,51%
  3/  4 TTV  (MUX 1) 103.531 94.684 1,60% 1,45%
  4/  3 Polsat2 98.261 94.979 1,52% 1,45%
  5/  5 TVP Seriale 95.615 91.668 1,48% 1,40%
  6/  7 Polsat News 71.639 70.807 1,11% 1,08%
  7/  6 TVP Rozrywka  (MUX 3) 70.293 74.772 1,09% 1,14%
  8/  8 Stopklatka TV  (MUX 1) 64.846 57.362 1,00% 0,88%
  9/12 TVP ABC  (free to air, MUX 1) 59.254 45.862 0,92% 0,70%
10/  9 Polo TV  (free to air, MUX 1) 53.875 56.480 0,83% 0,86%
11/13 FOKUS TV  (MUX 1) 52.556 44.938 0,81% 0,69%
12/10 Nickelodeon 48.942 48.510 0,76% 0,74%
13/11 ATM Rozrywka (MUX 1) 46.050 46.550 0,71% 0,71%
14/15 TVN Style 45.134 43.717 0,70% 0,67%
15/14 TVP Historia  (free to air, MUX 3) 38.518 44.125 0,60% 0,67%
16/21 Polsat Play 36.718 34.623 0,57% 0,53%
17/16 Polsat Sport 36.282 42.088 0,56% 0,64%
18/19 Discovery Channel 35.578 35.285 0,55% 0,54%
19/24 Polsat Film 34.381 31.605 0,53% 0,48%
20/25 TVN Turbo 32.821 31.425 0,51% 0,48%
21/20 Disney Junior 31.078 34.966 0,48% 0,53%
22/27 Eurosport 1 30.619 29.874 0,47% 0,46%
23/26 TVP Kultura  (free to air, MUX 3) 29.608 31.216 0,46% 0,48%
24/18 Cartoon Network 29.177 36.343 0,45% 0,56%
25/17 AXN 28.007 37.228 0,43% 0,57%
26/22 Super Polsat (Polsat Sport News) 27.065 33.844 0,42% 0,52%
27/29 Polsat Cafe 26.794 24.855 0,41% 0,38%
28/36 Nick Jr 26.446 21.587 0,41% 0,33%
29/31 MiniMini+ 24.493 24.264 0,38% 0,37%
30/28 TVS  (free to air) 23.499 27.694 0,36% 0,42%
31/33 Kino Polska 23.336 22.510 0,36% 0,34%
32/39 TVN24 BiS 23.018 18.752 0,36% 0,29%
33/23 ESKA TV  (free to air, MUX 1) 22.679 33.399 0,35% 0,51%
34/35 TVP Sport 22.358 21.684 0,35% 0,33%
35/38 Comedy Central 21.688 20.857 0,34% 0,32%
36/30 National Geographic Channel 20.734 24.505 0,32% 0,37%
37/32 TLC 20.382 22.767 0,31% 0,35%
38/40 ID 19.438 18.736 0,30% 0,29%
39/37 13 Ulica 18.523 21.175 0,29% 0,32%
40/46 Romance TV 18.370 13.929 0,28% 0,21%
41/59 FOX 17.386 9.657 0,27% 0,15%
42/34 Disney Channel 17.350 21.778 0,27% 0,33%
43/41 Discovery Science 17.050 17.036 0,26% 0,26%
44/76 TVN Fabula 16.650 6.229 0,26% 0,10%
45/45 Superstacja 16.107 14.349 0,25% 0,22%
46/47 Nat Geo Wild 14.114 13.547 0,22% 0,21%
47/48 CANAL+ 14.097 13.333 0,22% 0,20%
48/42 Disney XD 13.945 16.547 0,22% 0,25%
49/52 TNT (TCM) 13.762 10.837 0,21% 0,17%
50/58 HISTORY 13.297 9.684 0,21% 0,15%
51/44 Universal Channel 13.162 14.844 0,20% 0,23%
52/61 Polsat JimJam 13.077 9.272 0,20% 0,14%
53/50 Eurosport2 12.299 12.311 0,19% 0,19%
54/43 Boomerang 12.211 15.374 0,19% 0,24%
55/57 HBO 10.746 9.983 0,17% 0,15%
56/56 Disco Polo Music 10.404 10.360 0,16% 0,16%
57/65 Domo+ 10.220 8.009 0,16% 0,12%
58/51 CBeebies 10.096 11.540 0,16% 0,18%
59/53 4fun.tv 9.744 10.834 0,15% 0,17%
60/69 CI Polsat 9.529 6.992 0,15% 0,11%
61/49 CANAL+ Sport 9.296 13.249 0,14% 0,20%
62/60 FilmBox 9.094 9.283 0,14% 0,14%
73/54 DTX (Discovery Turbo Xtra) 9.005 10.757 0,14% 0,16%
64/74 Planete+ 8.898 6.802 0,14% 0,10%
65/70 Polsat Viasat History 8.750 6.953 0,14% 0,11%
66/62 Ale Kino+ 8.361 8.732 0,13% 0,13%
67/55 Discovery Life 8.256 10.515 0,13% 0,16%
68/68 Polsat Romans 8.200 7.040 0,13% 0,11%
69/66 CBS Reality 8.087 7.578 0,12% 0,12%
70/73 Comedy Central Family 7.874 6.839 0,12% 0,10%
71/bd Travel Channel 7.783 bd. 0,12% bd.
72/bd BBC Earth 7.627 bd. 0,12% bd.
73/75 CBS Europa 7.088 6.436 0,11% 0,10%
74/67 TV Republika 6.982 7.432 0,11% 0,11%
75/bd 8TV 6.821 bd. 0,11% bd.

Grupa	docelowa:	wszyscy 4+

Ranking oglądalności kanałów tematycznych 2016–2015 r.
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Kanały tematyczne, które odnotowały znaczący przyrost  p
w udziale oglądalności (SHR%), porównanie lat 2015	i	2016
Opr.	na	podstawie	danych	Nielsen	Audience	Measurement.	

Wszyscy odbiorcy telewizji powyżej 4. roku życia

Kanały tematyczne, które odnotowały znaczący spadek q
w udziale oglądalności (SHR%), porównanie lat 2015	i	2016
Opr.	na	podstawie	danych	Nielsen	Audience	Measurement.	

Wszyscy odbiorcy telewizji powyżej 4. roku życia
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Kolejność 
2016/2015

Kanał  AMR 2016 r. AMR 2015 r. SHR % 2016 r. SHR% 2015 r.

1/1 TVN24 129.210 111.747 7,05% 5,99%
2/2 TVP INFO 40.803 40.512 2,23% 2,17%
3/3 Polsat2 34.643 35.791 1,89% 1,92%
4/4 TVP Seriale 32.884 34.084 1,79% 1,83%
5/5 TVN Style 19.851 21.272 1,08% 1,14%
6/8 Discovery 18.627 16.670 1,02% 0,89%
7/6 Polsat Sport 16.343 19.304 0,89% 1,04%
8/9 Nickelodeon 14.289 14.779 0,78% 0,79%
9/15 TTV  (MUX 1) 13.973 11.530 0,76% 0,62%
10/10 MiniMini+ [MiniMini] 13.800 14.603 0,75% 0,78%
11/13 TVP Rozrywka  (MUX 3) 13.415 13.911 0,73% 0,75%
12/7 AXN 13.270 18.617 0,72% 1,00%
13/11 Polsat News 13.068 14.589 0,71% 0,78%
14/14 TLC 12.132 13.004 0,66% 0,70%
15/20 Eurosport 1 [Eurosport] 11.607 10.735 0,63% 0,58%
16/25 TVN24 BiS 11.397 8.857 0,62% 0,47%
17/18 TVN Turbo 11.343 11.050 0,62% 0,59%
18/22 Comedy Central 11.063 9.880 0,60% 0,53%
19/19 National Geographic 10.957 10.986 0,60% 0,59%
20/16 Kino Polska 10.718 11.194 0,58% 0,60%
21/29 Stopklatka TV  (MUX 1) 10.708 8.311 0,58% 0,45%
22/17 Cartoon Network 10.227 11.105 0,56% 0,60%
23/12 13 Ulica 10.043 14.217 0,55% 0,76%
24/23 ID 9.916 9.696 0,54% 0,52%
25/24 TVP Sport 8.951 9.064 0,49% 0,49%
26/30 Polsat Film 8.708 8.230 0,47% 0,44%
27/72 TVN Fabula 8.629 2.432 0,47% 0,13%
28/26 TVP Kultura  (free to air, MUX 3) 8.448 8.549 0,46% 0,46%
29/27 TVP Historia  (free to air, MUX 3) 7.722 8.527 0,42% 0,46%
30/32 Polsat Cafe 7.248 7.308 0,40% 0,39%
31/28 Superstacja 7.163 8.389 0,39% 0,45%
32/21 TVS  (free to air) 7.024 10.465 0,38% 0,56%
33/31 Discovery Science 7.001 8.132 0,38% 0,44%
34/74 FOX 6.991 2.334 0,38% 0,13%
35/42 FOKUS TV  (MUX 1) 6.287 4.781 0,34% 0,26%
36/35 Polo TV  (free to air, MUX 1) 6.227 6.469 0,34% 0,35%
37/34 Discovery Life 6.088 6.529 0,33% 0,35%
38/37 ATM Rozrywka  (MUX 1) 5.378 5.702 0,29% 0,31%
39/33 Disney Channel 5.290 7.154 0,29% 0,38%
40/bd Romance TV 5.213 bd 0,28% bd
41/52 TVP ABC  (free to air, MUX 1) 5.212 4.010 0,28% 0,22%
42/50 Polsat Viasat History 4.961 4.242 0,27% 0,23%
43/54 Planete+ 4.804 3.820 0,26% 0,20%
44/51 Domo+ 4.676 4.183 0,25% 0,22%
45/38 Ale Kino+ 4.559 5.409 0,25% 0,29%
46/53 TNT (TCM) 4.525 3.979 0,25% 0,21%
47/39 Universal Channel 4.503 5.087 0,25% 0,27%
48/49 Polsat Play 4.422 4.284 0,24% 0,23%
49/36 Disney Junior 4.315 6.020 0,24% 0,32%
50/47 ESKA TV (MUX 1) 4.189 4.368 0,23% 0,23%
51/40 DTX (Discovery Turbo Xtra) 4.159 4.912 0,23% 0,26%
52/73 Travel Channel 4.114 2.357 0,22% 0,13%
53/48 FilmBox 4.078 4.313 0,22% 0,23%
54/44 Comedy Central Family 3.969 4.748 0,22% 0,25%
55/bd HISTORY 3.962 bd 0,22% bd
56/bd Nick Jr 3.918 bd 0,21% bd
57/58 Eurosport2 3.789 3.525 0,21% 0,19%
58/41 Super Polsat /Polsat Sport News (MUX 2) 3.758 4.799 0,20% 0,26%
59/55 Boomerang 3.687 3.752 0,20% 0,20%
60/43 CANAL+ Sport 3.554 4.759 0,19% 0,26%
61/67 HGTV (TVN Meteo Active) 3.538 2.810 0,19% 0,15%
62/57 kuchnia+ 3.507 3.621 0,19% 0,19%
63/45 Disney XD 3.448 4.699 0,19% 0,25%
64/59 4fun.tv 3.308 3.312 0,18% 0,18%
65/56 CBS Europa 3.239 3.641 0,18% 0,20%
66/68 CANAL+ 3.119 2.701 0,17% 0,14%
67/61 Nat Geo Wild 3.064 3.217 0,17% 0,17%
68/64 HBO 2.687 3.068 0,15% 0,16%
69/66 TV Republika 2.677 2.908 0,15% 0,16%
70/46 CBS Reality 2.609 4.479 0,14% 0,24%
71/bd Animal Planet HD 2.448 bd 0,13% bd
72/69 nSport+ 2.328 2.671 0,13% 0,14%
73/71 MTV Polska 2.278 2.456 0,12% 0,13%
74/75 BBC Brit 2.228 2.302 0,12% 0,12%
75/bd Paramount Channel HD 2.198 bd 0,12% bd

Grupa	docelowa:	odbiorcy telewizji kablowej  
powyżej	4.	roku	życia

Ranking oglądalności kanałów tematycznych 2016–2015 r.
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Kanały tematyczne, które odnotowały znaczący przyrost p
w udziale oglądalności (SHR%), porównanie lat 2015	i	2016
Opr.	na	podstawie	danych	Nielsen	Audience	Measurement.	

Odbiorcy telewizji kablowej powyżej 4. roku życia

Kanały tematyczne, które odnotowały znaczący spadek q
w udziale oglądalności (SHR%), porównanie lat 2015	i	2016
Opr.	na	podstawie	danych	Nielsen	Audience	Measurement.	

Odbiorcy telewizji kablowej powyżej 4. roku życia
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Kanał SHR% 2015 SHR% 2016
Grupa Polsat

Polsat 11,67% 11,47%
TV4 3,26% 3,34%
Polsat	2 1,45% 1,52%
TV6 1,20% 1,48%
Polsat	News 1,08% 1,11%
Polsat	Play 0,53% 0,57%
Polsat	Sport 0,64% 0,56%
Polsat	Film 0,48% 0,53%
Polsat	Sport	News/Super	Polsat	(MUX2) 0,52% 0,42%
Polsat	Cafe 0,38% 0,41%
Polsat	JimJam 0,14% 0,20%
Disco	Polo	Music 0,16% 0,16%
Polsat	Romans 0,11% 0,12%
Polsat	News	2 0,11% 0,12%
Polsat	Sport	Extra 0,14% 0,10%
Muzo	TV 0,01% 0,01%
Razem 21,88% 22,12%

Grupa TVN
TVN 11,97% 10,36%
TVN	24 3,32% 3,81%
TTV	(MUX	1) 1,45% 1,60%
TVN	Style 0,67% 0,70%
TVN	Turbo 0,48% 0,51%
TVN	24	BiS 0,29% 0,36%
TVN	Fabuła 0,10% 0,26%
Travel	Channel 0,08% 0,12%
TVN	Meteo	Active 0,08% 0,10%
Food	Network/Polsat	Food 0,09% 0,09%
Mango24 0,01% 0,01%
Razem 18,54% 17,92%

Telewizja Polska SA
TVP	1 12,07% 11,05%
TVP	2 8,62% 8,28%
TVP	INFO 3,51% 3,26%
TVP	Seriale 1,40% 1,48%
TVP	Rozrywka	(MUX3) 1,14% 1,09%
TVP	3 1,06% 0,98%
TVP	ABC 0,70% 0,92%
TVP	Historia	(MUX	3) 0,67% 0,60%
TVP	HD 0,40% 0,48%
TVP	Kultura	(MUX	3) 0,48% 0,46%
TVP	Polonia 0,53% 0,35%
TVP	Sport 0,33% 0,35%
Razem 30,91% 29,30%

iTi Neovision SA (nc+)
MiniMini+ 0,37% 0,38%
CANAL+ 0,20% 0,22%
Domo+ 0,12% 0,16%
Planete+ 0,10% 0,14%
CANAL+	Sport 0,21% 0,14%
Ale	Kino+ 0,13% 0,13%
Kuchnia	+ 0,10% 0,10%
nSport+ 0,10% 0,09%
teleTOON+ 0,11% 0,08%
CANAL+	Film 0,08% 0,07%
CANAL+	Sport2 0,05% 0,05%
CANAL+	Family 0,07% 0,05%
CANAL+	Seriale 0,04% 0,03%
CANAL+	Discovery 0,02% 0,02%
Razem 1,70% 1,66%

Discovery Networks ceeMeA
Discovery	Channel 0,54% 0,55%
Eurosport	1 0,46% 0,47%
TLC 0,35% 0,31%
ID 0,29% 0,30%
Discovery	Science 0,26% 0,26%
Eurosport	2 0,19% 0,19%
DTX	(Discovery	Turbo	Xtra) 0,16% 0,14%
Discovery	Life 0,17% 0,13%
Discovery	Historia 0,06% 0,10%
Animal	Planet	HD 0,07% 0,07%
Razem 2,55% 2,52%

FOX Networks Group Poland
National	Geographic	Channel 0,37% 0, 32%
FOX 0,15% 0,27%
Nat	Geo	Wild 0,21% 0,22%
FOX	Comedy 0,07% 0,06%
Nat	Geo	People 0,01% 0,02%
Razem 0,81% 0,89%

Zmiany w udziałach oglądalności (SHR%) kanałów należących do wybranych 
nadawców/dystrybutorów. Porównanie  w latach 2015–2016*
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AXN europe Limited

AXN 0,57% 0,43%
AXN	Black 0,09% 0,08%
AXN	White 0,13% 0,08%
AXN	Spin 0,02% 0,02%
Razem 0,81% 0,61%

HBO Polska Sp. z o.o.
HBO 0,15% 0,17%
HBO	2 0,09% 0,10%
HBO	Comedy/HBO	3 0,06% 0,07%
Razem 0,30% 0,34%

AMc Networks international – Uk
CBS	Reality 0,12% 0,12%
CBS	Europa 0,10% 0,11%
Extreme	Sports	Channel 0,08% 0,08%
CBS	Action 0,09% 0,08%
AMC/MGM 0,03% 0,03%
Sundance	TV 0,01% 0,01%
Razem 0,43% 0,43%

NBcUniversal
13	Ulica 0,32% 0,29%
Universal	Channel 0,23% 0,20%
Sci-Fi	Universal 0,05% 0,09%
E!	Entertainment 0,04% 0,04%
Razem 0,64% 0,62%

Viacom international Media Networks
Nickelodeon 0,74% 0,76%
Nick	Jr. 0,33% 0,41%
Comedy	Central 0,32% 0,34%
Nickelodeon	HD 0,22% 0,19%
Comedy	Central	Family 0,10% 0,12%
MTV	Polska 0,09% 0,08%
Viva	Polska 0,10% 0,07%
Paramount	Channel 0,04% 0,07%
VH1 0,03% 0,01%
Razem 1,97% 2,05%

The walt Disney company
Disney	Junior 0,53% 0,48%
Disney	Channel 0,33% 0,27%
Disney	XD 0,25% 0,22%
Razem 1,11% 0,97%

Grupa ZPR
Polo	TV	(MUX	1) 0,86% 0,83%
FOKUS	TV	(MUX	1) 0,69% 0,81%
ESKA	TV	(MUX	1) 0,51% 0,35%
VOX	Music 0,04% 0,04%
Razem 2,10% 2,03%

Turner Broadcasting System Poland Sp. z o.o.
Cartoon	Network 0,56% 0,45%
TNT	(TCM) 0,17% 0,21%
Boomerang 0,24% 0,19%
Razem 0,97% 0,85%

kino Polska TV S.A.**
Stopklatka	TV 0,88% 1,00%
Kino	Polska 0,34% 0,36%
FilmBox 0,14% 0,14%
Kino	Polska	Muzyka 0,08% 0,06%
Razem 1,44% 1,56%

Telewizja PULS
TV	Puls 3,09% 3,21%
Puls	2 1,63% 1,79%
Razem 4,72% 5,00%

BBc worldwide Polska
CBeebies 0,18% 0,12%
BBC	Earth 0,12% 0,12%
BBC	Brit 0,09% 0,09%
BBC	Lifestyle 0,06% 0,05%
Razem 0,45% 0,38%

Viasat world Ltd.
Polsat	Viasat	History 0,11% 0,14%
Polsat	Viasat	Explore 0,05% 0,10%
Polsat	Viasat	Nature 0,04% 0,06%
Razem 0,20% 0,30%

4Fun Media SA
4fun.tv 0,17% 0,15%
4FUN	Fit	&	Dance 0,02% 0,06%
4FUN	Hits 0,02% 0,05%
Razem 0,21% 0,26%

A+e Networks Poland
HISTORY 0,15% 0,21%
Lifetime 0,01% 0,07%
H2 0,03% 0,06%
CI	Polsat 0,11% 0,15%
Razem 0,30 % 0,49%
*	Uwzględniono	wybrane	kanały	tematyczne.	Grupa	docelowa:	wszyscy	odbiorcy	telewizji	powyżej	4.	roku	życia.	
**	W	zestawieniu	nie	uwzględniono	kanałów	Premium	z	pakietu	FilmBox,	ponieważ	nie	są	objęte	badaniem	oglądalności	przez	firmę	Nielsen.

Opr.	Na	podstawie	danych	Nielsen
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TOP 10 programów w stacjach ogólnopolskich w 2016 r., wszyscy 4+

Opis Stacja AMR SHR %

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ – EURO 2016 POLSKA – PORTUGALIA TVP1 8.071.256 43,84%

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ – EURO 2016 NIEMCY – POLSKA TVP1 7.933.688 44,68%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA – MECZ PIŁKI NOŻNEJ RUMUNIA – POLSKA Polsat 7.633.116 46,24%

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ – EURO 2016  
POLSKA – IRLANDIA PÓŁNOCNA TVP1 7.018.506 45,30%

M JAK MIŁOŚĆ TVP2 6.991.302 42,70%

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ – EURO 2016 POLSKA – PORTUGALIA Polsat 6.884.811 37,22%

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ – EURO 2016 UKRAINA – POLSKA TVP1 6.734.874 43,53%

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ – EURO 2016 SZWAJCARIA – POLSKA TVP1 6.577.201 47,29%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA – MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA – DANIA Polsat 6.344.242 38,86%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA – MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA – ARMENIA Polsat 6.316.080 38,23%

TOP 10 programów w stacjach tematycznych w 2016 r., wszyscy 4+

Opis Stacja AMR SHR %

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, RELACJA NA ŻYWO TVP INFO 1.549.847 12,80%

TELEEXPRESS EXTRA TVP INFO 1.495.325 12,77%

DEBATA O POLSCE w PARLAMENCIE EUROPEJSKIM TVP INFO 1.326.930 9,36%

SPOTKANIE PAPIEŻA FRANCISZKA Z WOLONTARIUSZAMI SDM TVP INFO 1.243.322 12,21%

SERWIS INFORMACYJNY TVN24 1.203.098 7,60%

SPOTKANIE PAPIEŻA Z MŁODZIEŻĄ TVP INFO 1.178.550 8,37%

FAKTY PO FAKTACH (B. KOMOROWSKI, L. DORN, R. KALISZ) TVN24 1.125.791 7,43%

KROPKA NAD I (PROG. PUB.) GOŚCIEM – D. TUSK TVN24 1.116.383 6,88%

80. MIESIECZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ TVP INFO 1.113.207 7,01%

PUCHAR ŚWIATA, SKOKI NARCIARSKIE, OBERSTDORF Eurosport 1 
(Eurosport) 1.093.673 8,59%

Podział rynku telewizyjnego w IV kwartale 2016 roku

W dalszym ciągu spadało zaintere-
sowanie widzów programami tzw. 
wielkiej czwórki. Programy o naj-
większej widowni (TVP1, TVP2, 
TVN, Polsat) – zajmowały w sumie 
41,7 proc. rynku, a ich łączny udział 
zmniejszył się o ponad 2 punkty 
procentowe w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku 2015.
W tej grupie wzrost w stosunku do 
analogicznego okresu roku 2015 
odnotował jedynie program Polsat. 
Udziały pozostałych spadły. Naj-
większy spadek dotyczył, podobnie 
jak w poprzednim kwartale TVP1, 
znacznie mniejsze były straty TVP2 
i TVN. Ponad 31 proc. rynku należało 
do programów, których jednostko-
wy udział nie przekraczał 1 proc. 
(kategoria „pozostałe” na wykresie) 
z czego ok. 1/3 należała do progra-
mów tzw. zdelokalizowanych, tzn. 
nieposiadających polskiej koncesji.Opracowanie KRRiT na podstawie danych Nielsen
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W	połowie	
cyfrowej drogi

TEksT andrzEj Marciniak

Mamy	już	28	programów	naziemnej	telewizji	cyfrowej	na	czterech	
multipleksach,	które	za	darmo	ogląda	coraz	więcej	Polaków.	Ale	
w	sprawie	cyfryzacji	nie	powiedziano	jeszcze	ostatniego	słowa.	
Jak	rodziła	się	naziemna	telewizja	cyfrowa	i	jakie	są	perspektywy	
jej	rozwoju?

W maju br. minie 20 lat 
od podpisania w Gdań-
sku porozumienia doty-
czącego uruchomienia 
w Polsce naziemnej 
telewizji cyfrowej zgod-
nie z międzynarodowym 
standardem DVB. 9 lat 
później, w 2006 roku 
w Genewie, w ramach 
podziału kanałów czę-
stotliwości dla całego 
kontynentu, przydzielo-
no nam 8 niezależnych 
multipleksów – sześć 
w zakresie częstotli-
wości 470–790 MHz (k. 
21–60), jeden w zakresie 
790–862 MHZ (k. 61–
69) oraz jeden w zakre-
s i e  174–230  MHz 
(k. 6–12). Wtedy też 
ustalono, że przejście 
telewizji z nadawania 
analogowego na cyfro-
we powinno nastąpić 
najpóźniej w 2015 roku, 
kiedy to planowano zaprzestać 
ochrony prawnej emisji analogo-
wych przed zakłóceniami.
Zapóźnienie technologiczne 
Polski okazało się – wbrew pozo-
rom – korzystne w przypadku 
cyfryzacji. Zdecydowaliśmy się 
bowiem od razu na MPEG-4, 
znacznie nowocześniejszy system 
kodowania sygnału cyfrowego 
niż stosowany choćby w Niem-
czech MPEG-2. Z drugiej jednak 
strony, tam państwo wspomogło 

finansowo obywateli w zakresie 
przejścia na przekaz cyfrowy, 
a u nas koszty zakupu sprzętu 
odbiorczego zostawiono wyłącz-
nie po stronie odbiorcy.

krok pierwszy
Testowe emisje cyfrowe rozpo-
częły się w Warszawie 9 listopada 
2001 roku, a więc na długo przed 
genewską decyzją. Później testy 
prowadzono również we Wroc-
ławiu, Rzeszowie, Wiśle, Rajczy, 

Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzo-
wie Wielkopolskim i Krakowie. 
Były to głównie przekazy kana-
łów TVP. Na pierwsze regularnie 
działające nadajniki trzeba było 
poczekać do 30 września 2010 
roku. W tym czasie telewizja 
cyfrowa była już dobrze znana 
abonentom platform satelitar-
nych, którzy doceniali dużą liczbę 
programów, zdecydowanie lepszą 
jakość przekazu i nowe możliwości 
(dostęp do dźwięku przestrzenne-
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go, EPG itp.). Teraz jednak przekaz 
cyfrowy miał stać się dobrem 
powszechnym i co najważniejsze 
– darmowym.
Polityka zagospodarowania trzech 
pierwszych multipleksów była 
jasno określona. Na MUX 1 miały 
się znaleźć nowe stacje, niena-
dające wcześniej w ramach plat-
form satelitarnych czy w sieciach 
kablowych. MUX 2 zdecydowano 
się oddać w całości największym 
nadawcom komercyjnym, a MUX 
3 pozostawiono do dyspozycji TVP. 
Najszybciej i najsprawniej pora-
dzono sobie z MUX 2, na którym 
znalazło się docelowo osiem pro-
gramów: Polsat, TVN, TVN7, TV4, 
TV Puls, Puls2, TV6, Polsat Sport 
News, choć początkowo były jedy-
nie cztery pierwsze. Wspomniany 
multipleks rozpoczął nadawanie 30 
września 2010 roku. W pierwszym 
etapie objął on zasięgiem 17 proc. 
mieszkańców kraju, a pełny zasięg 
osiągnął na początku listopada 2011 
roku. Przez minione lata doszło do 
jednej zmiany programowej na 
MUX 2, kiedy to na początku tego 
roku Polsat Sport News zastąpiony 
został przez Super Polsat.

Miesiąc po MUX 2, 27 października 
2010, rozpoczęły się regularne 
przekazy programów z multipleksu 
oznaczonego jako trzeci. Znalazły 
się tam wyłącznie programy TVP. 
Tajemnicą publicznego nadawcy 
jest, czemu umieścił tam TVP 
Polonię, który to program z zało-
żenia kierowany jest przecież do 
rodaków mieszkających za granicą. 
Ostateczny kształt tego multipleksu 
uzależniony był w dużej mierze od 
decyzji koncesyjnych dotyczących 
MUX 1, który w połowie wykorzy-
stywany był początkowo właśnie 
przez TVP. Był to efekt decyzji 
rezerwacyjnej, na podstawie której 
publiczny nadawca zapewnił sobie 
korzystanie z miejsca na MUX 1 
do 27 kwietnia 2014 roku. Taki 
stan prawny zmusił Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji do rozdzie-
lenia miejsc na tym multipleksie 
w drodze dwóch konkursów.
W pierwszym rozdaniu o cztery 
wolne miejsca ubiegało się 17 stacji 
telewizyjnych. W lipcu 2011 roku 
koncesje uzyskały: ATM Rozrywka, 
TTV (najpierw jako U-TV), ESKA TV 
i Kino Polska Nostalgia. Ostatecznie 
jednak nadawcy ostatniego kanału 

zrezygnowali i miejsce to przy-
padło w udziale Polo TV. Najwięk-
szym przegranym okazała się TV 
Trwam, co dało początek licznym 
protestom. Fundacja Lux Veritatis, 
stojąca za TV Trwam, zaskarżyła 
decyzję do sądu, ale ten uznał racje 
KRRiT. Podobnie było ze skargami 
trzech innych nadawców: Mediasa-
tu, Superstacji i Astro. Zwolennicy 
obecności TV Trwam na MUX 1 
przesłali do KRRiT ponad 5 tys. 
stanowisk popierających wspo-
mnianą telewizję. Stało się jasne, 
że w kolejnym rozdaniu nadawca 
ten będzie najpoważniejszym kan-
dydatem do otrzymania koncesji. 
I tak rzeczywiście było.
W drugim konkursie na obsadę 
czterech miejsc na MUX 1, zwal-
nianych przez TVP, wystartowało 
16 nadawców, przy czym KRRiT 
wyraźnie określiła tematykę kana-
łów (filmowy, dziecięcy, społeczno-
religijny, edukacyjno-poznawczy). 5 
lipca 2013 roku ogłoszono decyzję 
o przyznaniu koncesji dla TV Trwam 
i TVP ABC, a na początku września 
podobne decyzje otrzymały Stop-
klatka TV i FOKUS TV. To zamknęło 
proces obsady MUX 1 i od kwietnia 
2014 roku mieliśmy na nim jedną 
zmianę programową, kiedy ESKA 
TV została zastąpiona przez 8TV. 
Jego nadawca – Grupa ZPR – został 
największym beneficjentem miejsc 
na tym multipleksie – umieścił tam 
bowiem trzy swoje kanały.

krok drugi
Uruchomienie trzech pierwszych 
multipleksów sprawiło, że 23 lipca 
2013 roku zakończyła się w Polsce 
era analogowej telewizji naziem-
nej. W ofercie znalazły się łącznie 
24 kanały, w tym dwa w HD (TVP 
1 i TVP 2). Ich bezpłatny odbiór 
możliwy jest praktycznie na tere-
nie całego kraju. To jednak nie 
koniec rozwoju cyfrowej telewizji 
naziemnej. Pod koniec minionego 
roku wystartowały cztery nowe 
kanały, które zameldowały się na 
MUX 8. To NOWA TV, Zoom TV, 
METRO i WP. Pozostałe miejsca 
ma tym multipleksie obsadzić ma 
TVP, ale ciągle nie zapadły w tej 
sprawie wiążące decyzje. Według 
przedstawicieli firmy EmiTel, na 
razie MUX 8 obejmuje zasięgiem 
ok. 90 proc. kraju, a zakończenie 

Udziały w rynku stacji dostępnych na multipleksach, 
2016 r., wszyscy 4+

Nadawca SHR %

Polsat 11,45%
TVP1 11,10%
TVN 10,37%
TVP2 8,32%
TV4 3,36%
TVN7 3,33%
TVP INFO 3,26%
TV PULS 3,20%
Puls 2 1,78%
TTV – Twoja Telewizja 1,60%
TV6 1,48%
TVP Rozrywka 1,09%
Stopklatka TV 1,00%
TVP3 0,97%
TVP ABC 0,92%
Polo TV 0,83%
FOKUS TV 0,81%
ATM Rozrywka 0,71%
TVP Historia 0,60%
TVP Kultura 0,46%
Super Polsat (Polsat Sport News) 0,42%
ESKA TV* 0,35%
TVP Polonia 0,35%

* zeszła z MUX-a 28 września, SHR% za okres 1.01–27.09 to 0,48%

Źródło: Nielsen
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budowy sieci wszystkich czterech 
multipleksów zapowiadane jest 
przez tego operatora technicznego 
na czerwiec br. Pisząc o naziemnej 
telewizji cyfrowej, nie sposób nie 
wspomnieć również o płatnym 
multipleksie mobilnym Cyfrowe-
go Polsatu, który oferuje osiem 
kanałów kodowanych. Działa 
też kilka lokalnych multipleksów 
naziemnych.
Przejście na naziemny przekaz 
cyfrowy uważa się słusznie za 
wielki skok cywilizacyjny. Miliony 
telewizyjnych odbiorców otrzymały 
bowiem nie tylko dostęp do więk-
szej liczby programów. Radykalnie 
poprawiła się jakość odbioru oraz 
możliwość dostępu do nowych, 
innowacyjnych usług, takich jak 
np. telewizja hybrydowa. Korzyści 
są także dla nadawców, którzy albo 
zwiększyli zasięg swych progra-
mów, albo w ogóle dostali szansę 
zaistnienia na rynku, uruchamiając 
nowe, własne kanały. Zyskało też 
państwo, które dzięki zwolnieniu 
częstotliwości używanych do tej 
pory na transmisje analogowe 

uzyskało dywidendę cyfrową.
Działające już multipleksy naziem-
ne istotnie zmieniły dotychczaso-
wy rynek telewizyjny w Polsce. 
Z raportu firmy Nielsen wynika, 
że 34 proc. gospodarstw domo-
wych korzysta tylko z telewizji 
naziemnej. Dla wielu nadawców to 
dobra wiadomość, potwierdzająca 
zasadność decyzji o pojawieniu się 
na którymś z MUX-ów. W pierwszej 
dziesiątce kanałów tematycznych 
z najlepszą oglądalnością znajdzie-
my aż osiem obecnych w cyfrowym 
przekazie naziemnym. 

w połowie drogi
Ciągle nieznany jest docelowy 
model naziemnej telewizji cyfro-
wej w Polsce. Pewne jest tylko, 
że cztery działające multipleksy 
są i pozostaną bezpłatne. Także 
kolejne miałyby być darmowe, 
choć władze KRRiT mówią raczej 
o stawianiu na jakość istniejących 
MUX-ów niż na mnożenie ich licz-
by. O tym, co dalej, dowiemy się 
zapewne z przygotowywanej przez 
KRRiT Strategii Regulacyjnej na 

lata 2017–2022, której założenia są 
obecnie konsultowane z rynkiem. 
Zdaniem KRRiT, telewizja cyfrowa 
nie osiągnęła jeszcze w pełni ocze-
kiwanej, wysokiej jakości sygnału. 
Tylko dwa kanały – TVP 1 i TVP 
2 – nadawane są w HD, podczas 
gdy na platformach satelitarnych, 
w sieciach kablowych i w interne-
cie, telewizja wysokiej rozdzielczo-
ści staje się powszechnym stan-
dardem. By to samo można było 
powiedzieć o naziemnej telewizji 
cyfrowej, konieczna jest zmiana 
standardu nadawania sygnału 
telewizyjnego z DVB-T na DVB-
T2 oraz zastosowanie sposobu 
kompresji High Efficiency Video 
Coding (HEVC). Problem w tym, 
że to oznaczać będzie dla użyt-
kowników konieczność wymiany 
sprzętu odbiorczego.
– Nie ma innej drogi, jeśli myślimy 
o upowszechnieniu w naziemnym 
przekazie standardu HD – stwier-
dził w niedawnym wywiadzie 
dla miesięcznika TELEKABEL 
Witold Kołodziejski, przewodni-
czący KRRiT. Uważa on także, że 
kolejny MUX może być już teraz 
wykorzystany do wprowadzenia 
programów w DVB-T2. Mogłyby 
tam znaleźć się albo wersje HD 
najpopularniejszych obecnie 
programów naziemnej telewizji 
cyfrowej, albo zupełnie nowe 
kanały w wysokiej rozdzielczości. 
Dziś najważniejsze jest określe-
nie standardów technicznych, 
by wszyscy uczestnicy rynku 
mogli się odpowiednio przygo-
tować. Chodzi w tym przypadku 
o wskazanie w rozporządzeniu 
Ministra Cyfryzacji minimalnych 
wymagań dla urządzeń dopusz-
czonych do sprzedaży w Polsce. 
Kolejnym krokiem powinno być 
wyznaczenie daty switch-off, 
którą będzie zapewne rok 2020, 
kiedy to zakończy się proces 
wymiany kanałów w naziemnej 
telewizji cyfrowej w związku 
z nowym przeznaczeniem pasma 
700 MHz. Decyzja w tej sprawie 
należeć będzie w dużej mierze 
do nadawców. Rozstrzygnięcia 
wymaga także rozwój cyfrowego 
radia w technologii DAB+, co 
także jest istotnym elementem 
budowanej Strategii Regulacyjnej 
na najbliższe sześć lat.

W połowie cyfrowej drogi

Udziały w rynku stacji dostępnych na multipleksach 
za I kwartał 2017 r. – wszyscy 4+

Nadawca SHR%
TVP 1 11,14%
Polsat 11,08%
TVN 9,79%
TVP 2 8,26%
TVP INFO 3,44%
TV4 3,91%
TVN7 3,10%
TV Puls 2,79%
Puls 2 1,70%
TTV 1,66%
TV6 1,51%
TVP ABC 1,18%
TVP Rozrywka 1,03%
Stopklatka TV 0,95%
TVP3 0,92%
ATM Rozrywka 0,91%
FOKUS TV 0,75%
Polo TV 0,72%
Super Polsat (Polsat Sport News) 0,68%
TVP Historia 0,63%
TVP Kultura 0,43%
8TV 0,30%
METRO 0,19%
TVP Polonia 0,19%
NOWA TV 0,17%
Zoom TV 0,10%
WP 0,08%

Źródło: Nielsen
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Mijają trzy lata od startu Stop-
klatki TV. Jak można podsumo-
wać ten okres?
W marcu 2014 roku uruchomi-
liśmy Stopklatkę TV, licząc na 
sukces kanału, ale mając rów-
nież świadomość tego, że stoi 
przed nami duże wyzwanie. Po 
trzech latach śmiało już możemy 

stwierdzić, że Stopklatka TV 
odniosła sukces i trafiła w gusta 
widzów. Jest drugim kanałem 
filmowo-serialowym w Polsce, 
z oglądalnością wyprzedzającą 
wiele stacji, funkcjonujących 
długo na rynku i cieszących się 
wysoką świadomością marki. 
Udział Stopklatki TV w rynku 

oglądalności sukcesywnie wzra-
stał, aż przekroczył w skali całego 
2016 roku kluczowy próg 1 proc. 
w grupie komercyjnej, dzięki 
czemu osiągnęliśmy 12-proc. 
wzrost w porównaniu z 2015 
rokiem. Zainteresowanie widow-
ni oczywiście przełożyło się na 
wynik finansowy – Stopklatka SA 
osiągnęła break even w trzecim 
roku nadawania, co jest ogrom-
nym sukcesem na tak konku-
rencyjnym rynku. Szczególnie 
zadowoleni jesteśmy z ostatniego 
kwartału ub. roku, w którym 
zysk spółki wyniósł 1,5 mln zł. 
Trzeba jednak pamiętać o tym, że 
jak każdy „trzylatek” dynamicz-
nie się rozwijamy i jesteśmy na 
początku drogi.

Co było najtrudniejsze we wpro-
wadzaniu tego kanału?
Najtrudniejsze było jego odpo-
wiednie sformatowanie i sprofilo-
wanie w taki sposób, żeby spełnił 
oczekiwania widowni. Mieliśmy 
trudne zadanie: stworzyć ogól-
nodostępny kanał filmowy, który 
będzie konkurował zarówno 
z płatnymi kanałami o podob-
nym profilu, jak i z naziemnymi 
stacjami telewizyjnymi. Wiele 

Sukces 
filmowego	trzylatka
z	Agnieszką Sadowską,	
członkiem	zarządu	Stopklatka	SA,	
członkiem	zarządu	Agora	SA,	
rozmawia	Andrzej	Marciniak	

„Atlas chmur” 
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kanałów – łącznie z tzw. wielką 
czwórką – nadaje filmy, jedno-
cześnie rywalizując ze sobą na 
rynku licencyjnym o wartościowy 
kontent filmowy. Stopklatce udało 
się sprostać temu trudnemu 
zadaniu i stworzyć zróżnicowa-
ną ofertę programową, która 
trafia w gusta zarówno widzów 
naziemnej telewizji cyfrowej, jak 
i odbiorców telewizji kablowych 
oraz platform satelitarnych, 
gdzie ze względu na większą 
liczbę dostępnych stacji, widow-
nia jest bardziej wymagająca. 
Współpracujemy w zakresie zaku-
pów licencji z wieloma firmami 
z Polski i z całego świata. Wśród 
naszych partnerów są zarówno 
małe studia filmowe i niezależni 
twórcy, jak i najwięksi międzyna-
rodowi dystrybutorzy, tacy jak: 
Paramount Pictures, Disney, 
Sony Pictures, BBC, Miramax 
czy National Geographic.

Kto jest głównym odbiorcą 
stacji – widzowie DTH czy kab-
lówek i platform cyfrowych?
Musimy mieć na uwadze, że 
zainteresowanie widzów tele-
wizji linearnej jest uzależnione 
w dużej mierze od sposobu 
dystrybucji kanału telewizyjne-
go i jego zasięgu technicznego 
w poszczególnych źródłach 
dystrybucji. W przypadku 
sieci kablowych i platform 

satelitarnych konkurencja jest 
większa, a co więcej, istotne 
znaczenie ma również fakt, na 
której pozycji kanał jest umiejsco-
wiony w listingu oraz w którym 
znajduje się pakiecie. W obliczu 
tych czynników nie dziwi, że 
najwięcej odbiorców Stopklatki 
TV jest wśród widzów telewizji 
naziemnej – ponad 60 proc. Co 
jednak istotne, obserwujemy 
wzrost udziału w oglądalności 
wśród widzów telewizji kablo-
wych. W I kwartale br. wzrost 
ten wyniósł w grupie komercyjnej 
aż 44 proc. w porównaniu z tym 
samym okresem poprzedniego 
roku. Świadczy to o tym, że 
oferta Stopklatki TV jest coraz 
bardziej atrakcyjna i wyróżnia 
się na rynku, który jest już tak 
nasycony.

W jakim kierunku stacja ma się 
rozwijać?
Dążymy do tego, by Stopklatka 
TV była kanałem pierwszego 
wyboru dla każdego, kto szuka 
w telewizji dobrej rozrywki filmo-
wej. Pracujemy cały czas nad tym, 
by tworzyć dla naszych widzów 
atrakcyjną ofertę programową. 
W poprzednim roku wzboga-
ciliśmy ramówkę o większą 
liczbę dokumentów i programy 
rozrywkowe, co uczyniło ją jesz-
cze bardziej zróżnicowaną. To 
jednak przede wszystkim filmy 
tworzą naszą ofertę. Prezentu-
jemy m.in. takie hity jak: „Atlas 
chmur”, „Lektor”, „W pogoni za 
szczęściem”, „Jak zostać królem” 
i wiele innych. Chcemy zapewnić 
widzom emocje. Systematycznie 
rozszerzamy naszą bibliotekę 

programową o nowe, interesujące 
pozycje. Jesteśmy przekonani, że 
sukcesywne inwestycje w dobry 
kontent oraz efektywna promocja 

Stopklatki TV przyczynią się do 
zbudowania jeszcze większej 
widowni stacji, a co za tym 
idzie, sukcesu finansowego 
spółki w kolejnych latach. 
A tej wiosny przygotowaliśmy 
niespodziankę. Stopklatkę 
TV można oglądać w nowej, 
odświeżonej i bardziej nowo-
czesnej oprawie graficznej.

Czy trudno jest pozyskiwać 
europejski kontent, bez któ-
rego tworzenie ramówki Stop-
klatki nie byłoby możliwe?
Kwestia ta jest bardziej zło-

żona. Wspomniana trudność 
dotyczy nie tyle europejskiego 
kontentu, ale przede wszystkim 
tego, że w połowie czasu przezna-
czonego na emisję audycji euro-
pejskich nadawcy są zobligowani 
emitować produkcje europejskie 
niezależne, a dodatkowo, połowa 
z nich nie może być starsza niż 
5 lat. Połączenie tych wszyst-
kich czynników sprawia, że na 
rynku jest za mało produkcji 
spełniających takie wymagania 
ustawowe. Konkurencja na zakup 
tego kontentu jest duża, a do tego 
dochodzą dodatkowe kwestie, 
takie jak np. ograniczenia wyni-
kające z umów licencyjnych czy 
też prawo do kolejności zakupu. 
Mimo trudności, staramy się 
jednak systematycznie pozyski-
wać coraz nowsze, niezależne 
produkcje europejskie.

Pracujemy	cały	czas	nad	
tym,	by	tworzyć	dla	na-
szych	widzów	atrakcyjną	

ofertę	programową.	W	po-
przednim	roku	wzbogaciliśmy	
ramówkę	o	większą	liczbę	
dokumentów	i	programy	
rozrywkowe,	co	uczyniło	ją	
jeszcze	bardziej	zróżni-

cowaną.	

„W pogoni za szczęściem” 

„Jak zostać królem” 
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METRO	w	roli	lidera
O	wypowiedź	na	temat	stacji	METRO	poprosiliśmy		
Agnieszkę Sadowską,	prezesa	zarządu	Green	Content	
Sp.	z	o.o.,	nadawcy	kanału,	członka	zarządu	Agora	SA.

W jakim stopniu doświad-
czenie zdobyte przy Stop-
klatce TV pomogło w sta-
raniu się o koncesję dla 
METRO?
Doświadczenie zdobyte 
w pracy przy Stopklatce 
było ważne. Pozwoliło nam z suk-
cesem przejść zarówno przez 
proces koncesyjny, jak i sprawnie 
uruchomić kanał, który od rozpo-
częcia swojej działalności osiąga 
bardzo dobre wyniki. Oczywiście 
drugim bardzo ważnym czynni-

kiem, który zapracował na sukces 
stacji, jest bez wątpienia bardzo 
mocny zespół, który od począt-
ku zaangażował się w pracę nad 
kanałem.

Skąd pomysł na pierwszą nazwę 
Kiwi TV i później na zmianę na 
METRO?
Pierwsza nazwa stacji była robo-
cza. Ostatecznie wybraliśmy 
nazwę METRO, gdyż lepiej odpo-
wiada profilowi stacji i oddaje 
charakter nadawanego przez nią 
programu.

Czy od samego początku zakładano 
sprzedaż części udziałów w METRO 
innemu inwestorowi?
Od początku byliśmy otwarci 
na współpracę z partnerem 
zewnętrznym. Mieliśmy bardzo 
dobre doświadczenie wyniesio-

ne ze współpracy z Kino Polska 
TV S.A. przy budowaniu pozycji 
Stopklatki.

Jak wejście Discovery wpłynie 
na strategię stacji?
Na pewno wzmocni to ramówkę 
stacji. Jesteśmy przekonani, że 
wspólnie uda nam się tak dobrać 
ofertę programową, by METRO 
pozostało liderem MUX 8.

Czy Agora zamierza pozbyć się 
wszystkich udziałów na rzecz 
Discovery?

Umowa o współpracy 
z Discovery zawiera 
możliwość odsprze-
dania przez Agorę 
pakietu akcji na rzecz 
partnera. Rynek tele-
wizy jny  w Po l sce 

jest niezwykle konkurencyjny, 
a możliwości uruchomienia 
kolejnych kanałów telewizyj-
nych zależy zarówno od dal-
szego tempa rozwoju telewizji 
naziemnej, jak i od dostępności 
koncesji. Dodatkowo, pojawiają 
się zapowiedzi zmian legisla-
cyjnych na rynku mediów, co 
wzmaga niepewność otoczenia 
regulacyjnego na tym rynku. Ta 
umowa pozwala nam nie tylko 
realizować cele strategiczne, ale 
również elastycznie kształtować 
przyszłość na rynku telewizyj-
nym. Dzięki współpracy z Disco-
very kanał zyskuje możliwość 
korzystania z bogatej biblio-
teki programowej partnera. 
Na obecnym etapie planujemy 
wykorzystać gotowe produkcje 
Discovery.

Jak ocenia Pani pierwsze wyniki 
oglądalności METRA i czy są one 
zgodne z przyjętymi założeniami 
biznesowymi?
Cieszymy się z tego, że osiągnęli-
śmy lepsze wyniki niż konkuren-
cja. Rozczarowuje nas natomiast 
niski poziom odbioru oferty MUX 
8 wśród gospodarstw z dostępem 
do sygnału telewizji naziemnej, 
gdyż wpływa to negatywnie na 
udziały oferty tego multipleksu 
w rynku. Przyczyną tego jest 
inna polaryzacja MUX 8 niż 
pozostałych multipleksów, co 
stwarza barierę technologiczną 
w odbiorze.

TEksT aM
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Dystrybucja	kanałów	
NBCU w Polsce 
zaprogramowana
TELEKABEL	&	digital	tv	rozmawia	
z	Agnieszką Bem,	menedżerem	
ds.	kluczowych	klientów	firmy	–	
dystrybutora	kanałów	tematycznych	
w	Polsce	–	PrOgram	sp.	z	o.o.	

Kiedy zapadła decyzja o tym, że 
to PrOgram Sp. z o.o. będzie ofi-
cjalnym dystrybutorem kanałów 
NBCU w Polsce?
Oficjalnie negocjacje w tej spra-
wie trwały od ubiegłego roku (po 
ogłoszeniu decyzji o zamknięciu 
biura NBCU), ale ostateczna 
umowa została podpisana na 
koniec lutego br. Warto dodać, 
że w tej rywalizacji uczestniczyły 
też inne agencje. Zapadła decyzja 
przetargowa o wyborze naszej 
spółki, na co złożyło się kilka 
czynników.

Jakich?
Po pierwsze – stało się tak z racji 
dużego doświadczenia naszej 
firmy, a myślę, że naszym atutem 
była i jest też osoba samego szefa 
– Rossa Newensa, eksperta rynku 
kablowo-satelitarnego, znawcy 
mediów elektronicznych i cyfro-
wych krajów Unii Europejskiej. 
Ma on bezpośredni kontakt także 
z nadawcami NBCU w Londynie 
– i co warto podkreślić – 20-letnie 
doświadczenie w branży.

Co Twoim zdaniem przyczyniło 
się do decyzji o rezygnacji NBCU 
o prowadzeniu biura w Polsce?
Władzom NBCU zależało na tym, 
by to w Londynie działał w ich 
imieniu zespół raportujący bez-
pośrednio do osób decyzyjnych 

i pozostający bliżej wszelkich 
struktur organizacyjnych global-
nego koncernu.

Czy praca dla tak ważnego klien-
ta – znaczącego uczestnika rynku 
kanałów tematycznych w Pol-
sce, będzie dla Ciebie nowym 
doświadczeniem? 

Wcześniej mieliśmy już w ofercie 
podobne, mocne brandy, np. sta-
cje BBC, więc nie przeraża mnie 
dodanie do naszego portfolio 
paczki kanałów NBCU. Warto 
dodać, że za dystrybucję pierw-
szej dziesiątki klientów w Polsce 
odpowiadać będzie nowa szefo-
wa NBCU pracująca w Londynie 
– Agnieszka Somerville. Ja będę 
się z Warszawy zajmować całą 
resztą.

Na ile pomaga Ci w pracy dys-
trybutora stacji telewizyjnych 
przynależność do Grupy Medial-
nej 4FUN Media SA?
Jako PrOgram sp. z o.o. korzy-
stamy z zasobów naszej Grupy 
medialnej – mamy wspólne finan-
se, HR, możemy też zawsze liczyć 
na pomoc marketingową. Grupa 
nie zajmuje się zresztą tylko 
nadawaniem i dystrybucją kana-
łów tematycznych; w jej skład 
wchodzi także bardzo prężna 
agencja reklamowa świadcząca 
usługi m.in. dla firm T-Mobile 
i Showmax. 

PrOgram sp. z o.o. –	Agencja	
z	 ponad	 15-letnim	 doświadcze-
niem	 we	 wsparciu	 międzynaro-
dowych	 marek	 telewizyjnych	 na	
polskim	 rynku.	 W	 ofercie	 ma	
kilkanaście	 stacji:	 3	 kanały	mu-
zyczne,	produkowane	w	ramach	
Grupy	 4FUN	Media	 SA;	 kanały	
nadawców	 zagranicznych:	 Da	
Vinci	 Learning,	 NTV	Mir,	 CNBC	
Universal	oraz	3	stacje	erotyczne	
(kanały	premium).	PrOgram	jest	
częścią	Grupy	Kapitałowej	4FUN	
Media	S.A.	–	producenta	progra-
mów	i	 treści	wideo	przystosowa-
nych	 do	 dystrybucji	 w	 stacjach	
telewizyjnych,	 telefonach	 ko-
mórkowych,	internecie	i	na	plat-
formach	 IPTV.;	 lidera	 polskiego	
rynku	 zewnętrznej	 komunikacji	
cyfrowej	(DOOH).
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Nowoczesna	edukacja 
Jak Pan ocenia pozycję rynkową 
Da Vinci Learning po 10 latach 
obecności na polskim rynku?
Zdecydowanie dobrze, ale żeby 
należycie ocenić pozycję kana-
łu, należy spojrzeć na całą jego 
historię. Kanał Da Vinci Lear-
ning został uruchomiony 10 lat 
temu jako kanał dedykowany 
wyłącznie abonentom platformy 
n. Ówczesnym elementem stra-
tegii platformy było posiadanie 
kanałów na wyłączność; takich, 
których nie mogły 
zaoferować ani Polsat 
Cyfrowy, ani CYFRA+. 
To były: OTV Jerzego 
Owsiaka, n Talk, Wojna 
i Pokój, MGM i właś-
nie Da Vinci Learning. 
Z tej grupy jedynie Da 
Vinci Learning pozostał 
na naszym rynku do 
dziś, zmuszony poradzić 
sobie za zmianą strategii platfor-
my n i zakończeniem pewnego 
etapu współpracy. I kanał poradził 
sobie; ba, jest dzisiaj dostępny na 
ponad 90 terytoriach.

Kanał składa się z programów 
przeznaczonych zarówno dla 
młodych, jak i dorosłych widzów. 
W jakich proporcjach (jeśli chodzi 
o wiek) układa się ramówkę Da 
Vinci?
Chcielibyśmy, aby kanał stanowił 
propozycję dla całej rodziny. Aby 
w ciągu dnia gromadził przed 
telewizorami dzieci z rodzicami, 
a wieczorem oferował programy 
tylko dla tych drugich, kiedy dzieci 
pójdą spać. W nowej ramówce, 
którą zaoferujemy od czerwca br., 
podział ten będzie następował ok. 
godziny 20.00. Po niej będziemy 
nadawali programy przezna-
czone dla widzów dorosłych. 

Jaką część ramówki kanału 
wypełniają premiery? Czy na pro-
gram składają się także produkcje 
własne, czy wyłącznie kupowane 
od zewnętrznych producentów?
Dzisiaj oferujemy ok. 150 godzin 
programów premierowych rocz-

nie, co przekłada się na ok. 250 
odcinków premierowych progra-
mów. Są to programy pochodzą-
ce od najlepszych europejskich 
i światowych nadawców, jak 
chociażby BBC, ale nie ukrywam, 
że chciałbym uruchomić w Polsce 
produkcję lokalną stacji. Moje 
doświadczenie zawodowe jest 
głównie doświadczeniem zwią-
zanym z kontentem. W każdym 
kanale, jakim zarządzałem, byłem 
autorem lokalnych programów. To 
np . znane z anteny TVN Turbo 
„Legendy PRL” czy „Zakup Kon-
trolowany”. Będę także chciał 
wprowadzić nowości na antenę 
Da Vinci Learning.

Które pozycje programowe cieszą 
się największym zainteresowa-
niem telewidzów?
Programy w Da Vinci Learning to 
mieszanka nowości i klasyki. Tak 
też rozkładają się sympatie widzów. 
Powodzeniem cieszą się takie nowe 
pozycje jak „Artzooka”, „Sekretne 
laboratorium Thomasa Edisona” 
czy „Magija”, ale także kultowe 
„Był sobie człowiek”. Na podsta-
wie korespondencji, którą otrzy-
mujemy, wiemy, że te produkcje 

oglądają całe rodziny. Gama 
dziedzin, o których mówimy 
w tych programach, jest bar-
dzo szeroka. Od matematyki, 
przez majsterkowanie, kosmos, 
historię, po muzykę. Każdy 
znajdzie coś da siebie.

Jakie są najbliższe i bardziej 
odległe plany rozwojowe 
kanału?
Chcielibyśmy, żeby w kolej-
ne 10-lecie kanał wkroczył 

w nowej odsłonie. Wspo-
minałem już o plano-
wanym uruchomieniu 
produkcji lokalnej; w pla-
nach mamy także zmia-
nę oprawy graficznej 
oraz większą aktywność 
marketingową. Chciał-
bym, aby w paśmie dla 
dorosłych poszerzyła się 
liczba dziedzin, o jakich 

mówimy. A więc by programy doty-
czyły nie tylko wiedzy w pojęciu 
uniwersyteckim, ale także sztuki, 
architektury, muzyki, historii. 
Planujemy też uruchomienie 
serwisu nieliniowego oraz rozwój 
kanału na youtube. Mamy plany 
dotyczące HD i będziemy o tym 
rozmawiali z naszymi partnerami 
biznesowymi. Chciałbym, żeby 
kanał choć „starszy wiekiem” 
wyglądał w oczach widza na trochę 
młodszy :) :)

Jakie są postępy w kwestii dys-
trybucji kanału? Z kim prowadzo-
ne są jeszcze rozmowy dotyczące 
jego wprowadzenia do oferty 
telewizyjnej?
Dzisiaj docieramy do prawie 
5 mln gospodarstw. Jesteśmy 
obecni u wszystkich największych 
operatorów na naszym rynku. 
Chciałbym, aby tak pozostało 
i żebyśmy w krótkiej perspektywie 
poszerzyli jeszcze bazę klientów. 
Kanał na pewno zmieni się w krót-
kim czasie i będzie nowoczesnym 
kanałem edukacyjnym dla całej 
rodziny, a widzimy dookoła nas, 
jak wielkie emocje budzi edukacja 
najmłodszych. 

TELEKABEL	&	digital	tv	rozmawia	
z	Grzegorzem Płazą,	
general	managerem	
odpowiedzialnym	za	działania	
Da	Vinci	Learning	GmbH	w	Polsce
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Viasat	niezależny

Jak wpłynęła na sytuację polskiego 
oddziału kanałów VIASAT zmiana 
właściciela z Modern Times Group 
World na Viasat World Ltd.? Czy to 
wpłynęło w jakiś/jaki sposób na 
zawartość programową poszcze-
gólnych stacji, a tym samym na ich 
lepszą sprzedaż w Polsce?
Firma Viasat World od początku 
działalności w Polsce należała do 
Modern Times Group (MTG). Po 
zmianie właściciela, która nastąpiła 
pod koniec 2015 roku, Viasat World 
stała się niezależnym nadawcą, 
który produkuje i dystrybuuje 27 
płatnych kanałów telewizyjnych 
w ponad 50 krajach – w Skandyna-
wii, Europie Środkowej i Wschod-
niej, Rosji i krajach Wspólnoty Nie-
podległych Państw, Turcji, Afryce, 
Izraelu, Francji, Grecji i Stanach 
Zjednoczonych.
Dzięki tej zmianie, na polskim 
rynku, będziemy mogli skoncen-
trować się na pozyskiwaniu, dobo-
rze i marketingu treści naszych 
kanałów, czyli naszej podstawo-
wej działalności. Dokonujemy 
istotnych inwestycji w treści 
i marketing kanałów, aby zapew-
nić ich światowy poziom. Lepsza 
dystrybucja kanałów w ostatnich 
latach jest częścią trwałej strategii 
rozwoju w różnych dziedzinach 
działalności i na różnych teryto-
riach obsługiwanych przez Viasat 
World.

10 kwietnia 2016 roku w Polsce 
miał miejsce debiut Viasat Epic 
jako pasma na kanale Polsat Viasat 
History. Czy jest prawdą, że to 
pasmo zostanie wprowadzone na 
Polski rynek jako oddzielny kanał 
w drugiej połowie 2017 r.?
Debiut pasma Viasat Epic okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Wskaźniki 
oglądalności wzrosły kilkukrotnie 
w tak konkurencyjnym czasie, jakim 
jest „prime time”. Firma rozważa 
wprowadzenie kanału na polski 
rynek, ale nie ma jeszcze ustalonej 
konkretnej daty. Kanał składałby się 
przede wszystkim z wysokiej jakości 
seriali kostiumowych, nawiązują-
cych do wydarzeń historycznych, 
literatury, życiorysów sławnych 

ludzi i stylu życia w dawnych 
czasach.

Kanał Polsat Viasat Nature nadaje 
w wersji SD. Kiedy jest planowane 
przejście na nadawanie HD?
Kanał Polsat Viasat Nature jest 
ostatnim kanałem z portfolio Via-
sat World nadawanym w jakości 
SD. Priorytetem na rok 2017 jest 
zmiana jakości sygnału tego kanału 
na HD.

Czy z Viasat World, jako właścicie-
lem, oddział polski planuje – jako 
nadawca – akcje edukacyjne, np. 
w szkołach, takie jak poprzed-
nio, w przypadku Polsat Viasat 
History?

TELEKABEL	&	digital	tv	rozmawia	
z	Marcinem Burdkiem,	
szefem	sprzedaży	
Viasat	World	Ltd.	w	Polsce

„Zimnokrwiste lato” 
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W przypadku kanału Polsat Viasat 
History istotne było przedstawie-
nie naszych prezenterów jako 
ekspertów w danej dziedzinie 
historii, a działania wspomniane 
w pytaniu dawały do tego zna-
komitą okazję. Planujemy wiele 
różnych działań, dostosowanych 
do specyfiki naszych marek. Bardzo 
chętnie współpracujemy z lokal-
nymi instytucjami i partnerami 
dystrybucyjnymi, w poszukiwaniu 
innowacyjnych kampanii i ini-
cjatyw, w których moglibyśmy 
uczestniczyć.

Czy w planach nadawcy jest 
także (jak to czyni np. Discovery) 
produkcja programów lokalnych, 
czyli związanych z polskimi 
realiami?

Naszym celem jest dostarczanie 
widzom interesujących programów 
o najwyższej jakości. Dlatego jeste-
śmy zawsze zainteresowani war-
tościowymi lokalnymi programami 
i produkcjami. Obecnie prowadzi-
my rozmowy na temat pewnych 
polskich produkcji z wybranymi 
firmami producenckimi i dystry-
bucyjnymi w Polsce. Nie możemy 
jeszcze niczego ujawnić, ale mam 
nadzieję, że niebawem to się sta-
nie. W tym momencie mówimy 
o zakupach, ale jeśli znajdzie się 
odpowiedni projekt, możemy rów-
nież zdecydować się na produkcję 
lub współudział w produkcji.

W rocznym rankingu oglądalności 
najwyżej (ok. 50. miejsca) plasuje 
się kanał Polsat Viasat History. 

Dlaczego – mimo podobnego 
zasięgu technicznego – nie tra-
fiają do listy 75 rekordów: Polsat 
Viasat Explore i Polsat Viasat 
Nature?
W 2016 roku nastąpił wzrost 
wskaźnika ATS i oglądalności 
naszych kanałów. W przypadku 
kanału Viasat Explore w II kwar-
tale 2016 roku nastąpił wzrost 
obu miar, a oglądalność wzrosła 
o 51 proc. w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego, 
jak również wzrost oglądalności 
o ponad 60 proc. Najważniejsze dla 
nas jest to, że w 2016 roku udało 
się zwiększyć udział w oglądal-
ności, podczas gdy udziały wielu 
naszych konkurentów zmalały lub 
jedynie pozostały na tym samym 
poziomie.

„Rzym: pierwsze supermocarstwo” 

„Odlotowe wynalazki” 
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Zoom TV nie bez powodu używa 
od początku hasła „Bliżej ludzi”: 
program zbudowany jest wokół 
produkcji poruszających lokalne 
wydarzenia i problemy. Lokalność 
jest tu jednak rozumiana szerzej 
niż newsy interesujące wyłącznie 
mieszkańców danej gminy czy 
województwa. Lokalność to ludz-
kie historie, z którymi utożsamić 
się można niezależnie od miejsca 
zamieszkania, osoby z ciekawymi 
pasjami, miejsca z fascynującą 
historią, wyzwania życia rodzin-
nego, pomysły na weekendowe 
wypady. Takie właśnie są flagowe 
programy kanału: reportersko-
interwencyjne „Bliżej”, przeka-
zujący wiadomości w ciekawej 
formie „Kalejdoskop Polski”, 
krajoznawcze „We Love Poland” 
czy poruszające aktualne, kontro-

wersyjne tematy „Studio Łódź 
Fabryczna”.
Zoom TV współpracuje z Grupą 
Onet, której produkcje od początku 
obecne były w ramówce. W tej 
chwili emitujemy codzienny newso-
wy talk-show „Obywatel Kuźniar”, 
celebryckie (ale w pozytywnym 
wydaniu) „Gwiazdy Cejrowskiego” 
i policyjne reportaże „Na drogach”. 
Onet w swoich serwisach wideo 
dystrybuuje z kolei naszą pro-
dukcję: „Miło/ść”, czyli talk-show 
jak zwykle lekko prowokacyjnego 
Piotra Najsztuba. Programowy 
miks Zoom TV uzupełniają zaś 
filmy z największymi gwiazdami, 
seriale fabularne i dokumentalne 
oraz nieco zacierające te gatunko-
we granice rosyjskie „Szeptunka” 
i „Wiedźmy”. W grupie filmów 
dokumentalnych popularne są 

zwłaszcza produkcje poruszające 
tematy zjawisk nadprzyrodzonych. 
W ramówce nie brakuje również 
produkcji dla dzieci.
Po niemal pół roku od startu można 
już powiedzieć, że widzowie doce-
nili koncepcję naszego kanału: 
wyniki oglądalności systematycznie 
rosną, nawet wówczas, gdy inne 
kanały z MUX 8 notują gorsze 
rezultaty. Na kwiecień br. zaplano-
waliśmy premierę kolejnej naszej 
produkcji: „Filozofii smaku wg Teo 
Vafidisa”. Kulinarne i podróżnicze 
przygody przesympatycznego 
greckiego kucharza, który wybrał 
Polskę na swoją drugą ojczyznę, 
z pewnością przyciągną do Zoom 
TV nowych widzów.

Ewa Michalska jest preze-
sem zarządu Cable Television 
Networks & Partners sp. z o.o., 
nadawcy Zoom TV.

Zoom TV: 
sukces	blisko	ludzi
25	października	2016	wystartował	wyjątkowy	projekt	telewizyjny:	
kanał	Zoom	TV.	Wyjątkowy	nie	tylko	ze	względu	na	partnerstwo	
grupy	medialnej	z	kanałami	na	całym	świecie	(Kino	Polska	TV	
S.A.)	i	organizacji	skupiającej	przede	wszystkim	lokalne	telewizje	
i	operatorów	kablowych	z	całej	Polski,	ale	również	z	powodu	
unikatowego	pomysłu	na	treści.	Zoom	TV	udowadnia,	że	stworzenie	
ogólnopolskiej	telewizji	lokalnej	jest	możliwe.

TEksT Ewa Michalska

„Szeptunka” 

„Filozofia smaku 
wg Teo Vafidisa” 
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	TELEKABEL	&	digital	tv		rozmawia	
z	Krzysztofem Świergielem,	
dyrektorem	zarządzającym	
Eleven	Sports	Network	Sp.	z	o.o.	

Rywalizacja 
i	rozrywka	

Jak kanały Eleven Sports radzą 
sobie na rynku kanałów tema-
tycznych w Polsce pod względem 
przychodów/zysków w segmencie 
kanałów o profilu sportowym? 
Czy można powiedzieć, że stacje 
wprowadzone na rynek w 2015 
roku (Eleven i Eleven Sports) 
osiągnęły już na naszym rynku 
rentowność? Czy pomogło w tym 
przejście pod reklamowe „skrzyd-
ła” TVN Media?
Przykro mi, ale nie mogę odpo-
wiedzieć szczegółowo na to 
pytanie. Nasze dane finansowe 
stanowią dla nas tajemnicę przed-
siębiorstwa i nie zostaną przeze 
mnie ujawnione. Mogę jednak 
powiedzieć, że nasza obecna 
sytuacja finansowa jest zgodna 
z poczynionymi przez nas zało-
żeniami i pozwala nam spokojnie 

myśleć o przyszłości. W każdym 
kolejnym miesiącu pozyskujemy 
duże liczby abonentów, a co za 
tym idzie szybko zwiększamy 
wielkość naszych przychodów. 
To jest stała tendencja. Nie traci-
my, a wręcz zwiększamy tempo. 
Rosnące przychody zamierzamy 
inwestować w rozbudowę port-
folio praw. Proszę zwrócić uwagę 
na poczynioną przez nas ostatnio 
inwestycję – zakup Bundesligi. 
Takiej decyzji nie podejmuje firma, 
która nie jest pewna swojego 
dalszego rozwoju.

Jak wielu polskich subskryben-
tów korzysta obecnie z treści 
programowych kanałów Eleven 
Sports online (łącznie z pakietem 
Player Sport)?
Kanały Eleven Sports są dostępne 
w naszym własnym serwisie ele-
vensports.pl, na Player Sports oraz 
w IPLA. Nie możemy podawać 
konkretnych liczb, ale łącznie są 
to istotne liczby z punktu widzenia 
naszych przychodów. Niemniej 
jednak nasz player jest zdecydo-
wanie usługą komplementarną do 
oferty w sieciach kablowych i plat-
formach satelitarnych. Cieszy się 
coraz większą popularnością, gdyż 
daje widzom możliwość oglądania 
ich ulubionych rozgrywek, drużyn 
i gwiazd nawet, kiedy przebywają 
z dala od domu.

Czy fragmenty wybranych wyda-
rzeń sportowych z ramówek 
kanałów Eleven Sports można 

oglądać w mediach społecznoś-
ciowych (jeśli tak, to gdzie?)
Facebook i Twitter są dla nas waż-
nymi narzędziami komunikowania 
się z obecnymi i potencjalnymi 
widzami. Dziś możemy powie-
dzieć, że razem z kibicami stwo-
rzyliśmy fajną społeczność, która 
wspólnie emocjonuje się i bawi 
sportem. Chcemy jej dostarczać 
ciekawe treści, więc na naszych 
profilach zamieszczamy krótkie 
filmiki z wybranymi spektaku-
larnymi bramkami i zagraniami. 
Te posty są jednocześnie zachętą 
do oglądania naszych kanałów, 
gdzie takich akcji widzowie znaj-
dą jeszcze więcej. I to na żywo! 
Nasza komunikacja z widzami na 
mediach społecznościowych to 
jednocześnie zabawa i zaproszenie 
do naszych transmisji. Wiadomo 
– największych emocji dostarcza 
właśnie sport na żywo.

Jakie jest zainteresowanie kibi-
ców udziałem w zabawach-
konkursach organizowanych 
w mediach społecznościowych 
przy okazji konkretnych wyda-
rzeń sportowych?
Spore. Ostatnio zorganizowa-
liśmy wraz z ligą hiszpańską 
konkurs, w którym do wygrania 
był wyjazd do na mecz Deportivo 
– Barcelona. Mimo że wzięcie 
udziału wymagało od uczest-
ników wysiłku i kreatywności, 
w ciągu tygodnia otrzymaliśmy 
ponad 1000 zgłoszeń. Regularnie 
organizujemy konkursy z mniej 
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wartościowymi nagrodami, aby 
promować większe wydarzenia, 
a także aby bawić się razem 
z naszymi widzami (bo sport to 
nie tylko rywalizacja i emocje, 
ale również rozrywka). Uczestnicy 
mają tylko kilka godzin na reakcję, 
a i tak dostajemy po 100–200 
odpowiedzi. Co ciekawe, konkursy 
ogłaszane przy okazji meczów 
ligi hiszpańskiej dały początek 
hashtagowi #lazabawa, którego 
kibice zaczęli masowo używać 
w swoich tweetach i postach na 
temat LaLiga Santander.

Czy Grupa Eleven Sports ma 
w planach sprzedawanie dostę-
pu do poszczególnych wydarzeń 
sportowych – wzorem np. Gali 
bokserskich sprzedawanych przez 
Polsat jako pay-per-wiew?
Obecnie nie mamy konkretnych 
planów dotyczących pay-per-view, 
ale nie wykluczamy możliwości 
wprowadzenia takiej usługi 
w przyszłości. Chcemy stale 
rozwijać i udoskonalać naszą 
ofertę.

Grupa Eleven od IX 2016 
współpracuje z oddziałem 
Nielsena w Polsce w kwestii 
pomiaru oglądalności kanałów 
Grupy. Ale w zestawieniu ze 
stycznia 2017 żaden z kana-
łów Grupy „nie łapie się” do 
pierwszej pięćdziesiątki ran-
kingu oglądalności (wszyscy 
4+)…Dlaczego?
Bardzo dziękuję za to pytanie. 
Wyjaśnienie tej kwestii jest dla 
nas niezwykle istotne. Poziom 
naszej oglądalności jest bardzo 
dobry. Wiem, że może to brzmieć 
paradoksalnie, jednak proszę 
pozwolić mi wyjaśnić to stwier-
dzenie. Wyniki oglądalności uza-
leżnione są od dwóch czynników: 
atrakcyjności poszczególnych 
audycji i programów (w naszym 
przypadku relacji sportowych) oraz 
– co niezwykle istotne – liczby 
gospodarstw, do których dana 
stacja dociera. Nasze kanały 
zaliczają się do grupy produktów 
premium, które z natury rzeczy 
nie osiągają i nie będą osiągały 
zasięgów kanałów dystrybuo-
wanych w ogólnie dostępnych 
pakietach typu basic, bo ofero-

wane są przez naszych najwięk-
szych partnerów na zasadzie 
à la carte. Poziom oglądalności 
kanałów Eleven Sports, to konse-
kwencja naszego wyboru modelu 
biznesowego – modelu premium. 
Gdybyśmy porównali wyniki oglą-
dalności kanału np. Eleven Sports 
z jakimkolwiek innym kanałem 
sportowym plasującym się bardzo 
wysoko w rankingach i jednocześ-
nie uwzględnili zasięg techniczny 
każdego z nich, to nagle okazałoby 
się, że nasz produkt ma znacznie 
większą wartość dla abonentów. 
Zachęcam każdego do przeprowa-
dzenia takiej kalkulacji. Wnioski 
będą zaskakujące. Porównywanie 
siły kanałów na podstawie ich 
oglądalności bez jednoczesnego 
uwzględnienia ich zasięgów tech-
nicznych raportowanych przez 
firmę Nielsen jest narzędziem 
miarodajnym wyłącznie dla rekla-

modawców. Ocena taka dokony-
wana na potrzeby operatorów jest 
nieporozumieniem. Chciałbym 
zwrócić jeszcze uwagę na jedną 
niezwykle istotną kwestię. Wyniki 
raportów, stanowiących podstawę 
do rozliczeń z naszymi partnerami, 
wskazują na zdecydowanie więk-
sze rzeczywiste zasięgi od tych 
raportowanych przez firmę Niel-
sen. Oczywiście daleki jestem od 
podważania rzetelności pomiarów 
realizowanych przez firmę badaw-
czą. Doskonalę zdaję sobie sprawę 
z pewnych ograniczeń pomiarów 
względem młodych stacji.

Czy zakup kolejnych 4 sezonów 
Bundesligi przez Eleven Sports 
wpłynął na zwiększone zainte-
resowanie zakupem kanałów 

stacji przez operatorów płatnej 
telewizji w Polsce?
Reakcja operatorów była natych-
miastowa. Kiedy tylko ogłosiliśmy 
nabycie praw do ligi niemieckiej, 
rozdzwoniły się telefony zarówno 
od naszych obecnych, jak i przy-
szłych klientów biznesowych. 
Otrzymaliśmy również sporo maili 
od widzów dopytujących się o to, 
jak będziemy pokazywać Bun-
desligę. Wzrost zainteresowania 
naszymi kanałami jest bardzo 
odczuwalny – od 16 lutego br. 
pracujemy jeszcze intensywniej.

Na ile ww. transakcja poprawi 
znajomość młodej marki Eleven 
Sports na polskim rynku?
Nabycie praw do Bundesligi 
umocniło naszą pozycję na 
rynku. Pokazaliśmy, że jesteśmy 
poważnym graczem, który oferuje 
widzom i operatorom atrakcyjny 

produkt wysokiej klasy. Już 
sama informacja o podpisa-
niu umowy z DFL wywołała 
wielki szum medialny wokół 
naszej stacji. Znaleźliśmy się na 
pierwszych miejscach rankin-
gów Twittera i Google’a! Liga 
niemiecka jest w Polsce bardzo 
popularna, jesteśmy więc prze-
konani, że od pierwszej kolej-
ki przyszłego sezonu nazwy 
kanałów Eleven Sports będą 
regularnie pojawiać się w kon-
tekście Bundesligi w mediach 
tradycyjnych i społecznościo-
wych. Tym bardziej, że zamie-

rzamy transmitować jak najwięcej 
meczów na żywo i zapewnić im 
ciekawą oprawę w postaci pro-
gramów studyjnych, wywiadów, 
materiałów realizowanych na sta-
dionach oraz rozrywki w mediach 
społecznościowych. Będziemy 
pokazywać Bundesligę tak samo 
obszernie jak teraz robimy to 
z ligą hiszpańską. Kibice piłki 
nożnej nie przejdą obok naszych 
stacji obojętnie. W przyszłym 
sezonie będziemy mieli dla nich 
superofertę: aż cztery z pięciu 
najlepszych lig!
Bundesliga będzie więc jednym 
z trzonów naszej oferty, na ante-
nie transmitujemy również inne 
zawody sportowe, które cieszą 
się w Polsce dużym zaintereso-
waniem. 

Nasze	kanały	zaliczają	
się	do	grupy	produktów	
premium,	które	z	natury	

rzeczy	nie	osiągają	i	nie	będą	
osiągały	zasięgów	kanałów	

dystrybuowanych	w	ogólnie	do-
stępnych	pakietach	typu	basic,	
bo	oferowane	są	przez	naszych	
największych	partnerów	
na	zasadzie	à	la	carte.
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Czym będzie różnił się Polsat Doku 
od innych anten o tym profilu 
obecnych na polskim rynku?
Polsat Doku to telewizja dla pasjo-
natów filmów i programów doku-
mentalnych. Znane na całym 
świecie kanały telewizyjne w ostat-
nich latach zaczęły zatracać swój 
dokumentalny charakter, emitując 
amerykańskie paradokumentalne 
seriale o lombardach i aukcjach. 
Polsat Doku to powrót do korzeni 
telewizji dokumentalnej. Prezen-
tujemy najlepsze seriale i filmy 
dokumentalne z całego świata – te 
najbardziej zachwycające, wstrzą-
sające i intrygujące.

Szeroka formuła tematyczna 
Polsat Doku przypomina mi tro-
chę wszystkie anteny Discovery 
w jednym: i historia, i podróże, 
i technologie, i lifestyle… Czy 
ramówka będzie w pewien sposób 
– np. poprzez konkretnie nazwa-
ne pasma – przyporządkowywać 
wybraną tematykę odpowiednie-
mu dniu tygodnia bądź porze dnia 
albo doby?
W Polsat Doku każdy znajdzie coś 
dla siebie. Emitujemy nagradzane 
na festiwalach, ambitne dokumenty 
oraz fascynujące, wysokobudżetowe 
produkcje adresowane do szerokiej 
publiczności. W ofercie mamy 
zarówno pasjonujące dokumenty 
historyczne, wstrząsające filmy 
ukazujące problemy współczes-
nego świata, jak i fascynujące 

dokumenty podróżnicze oraz 
przyrodnicze. Naszą bogatą ofer-
tę programową prezentujemy 
w siedmiu pasmach tematycznych. 
Przykładowo w poniedziałkowe 
wieczory w paśmie „Szokujący 
świat” prezentujemy kontrower-
syjne dokumenty poruszające 
niewygodne i odważne tematy. 
Jednak nie chcemy tylko szokować 
i pokazywać jedynie ciemną stronę 
świata. Każdy dzień tygodnia dedy-
kowany jest innemu gatunkowi. 
W piątek proponujemy naszym 
widzom fascynujące programy 
przyrodnicze oraz podróżnicze 
prezentujące interesujące miejsca 
i wyjątkową przyrodę w paśmie 
„Pasjonująca planeta”. Natomiast 
w niedzielne wieczory, w paśmie 
„Hit Dokument”, emitujemy pro-
dukcje, które zdobyły nagrody na 
międzynarodowych festiwalach.

Ile premier przewiduje ta antena 
w ciągu roku?
Rocznie będziemy emitować sie-
demset najnowszych produkcji 
z całego świata w jakości HD.

Czy kanał będzie powtarzał na 
antenie najciekawsze programy; 
z jaką częstotliwością?
Każda nowość będzie miała trzy 
powtórki w ciągu siedmiu dni od 
dnia premiery. Powtórki planowane 
są w różnych porach dniach. Przy-
gotowaliśmy ramówkę zarówno dla 
widza oglądającego telewizję wieczo-

rami po pracy, jak i tego, który przed 
telewizorem spędza weekendowe 
popołudnia. Każdy z nich będzie 
miał szasnę zobaczenia naszych 
premierowych pozycji.

Które z polskich sieci kablowych 
zadeklarowały już włączenie do 
swej oferty Polsat Doku?
Polsat Doku okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Wzbudził ogromny 
entuzjazm wśród przedstawicieli 
sieci kablowych. Nie nadążaliśmy 
z podpisywaniem umów. Kanał 
dostępny jest aktualnie w ponad 
stu czterdziestu sieciach kablowych 
w Polsce. Z dnia na dzień lista się 
rozszerza.

Skąd Grupa Polsat pozyskała/pozy-
skuje kontent dedykowany właśnie 
tej antenie?
Polsat Doku przygotowywaliśmy 
bardzo pieczołowicie. Obejrzeliśmy 
kilka tysięcy dokumentów. Wybrali-
śmy tylko te najlepsze. Dzięki wielo-
letniej współpracy z zagranicznymi 
dystrybutorami mamy dostęp do 
najnowszych produkcji dokumen-
talnych. Jeździmy na festiwale oraz 
targi telewizyjne na całym świecie. 
Niedawno wróciłem z targów tele-
wizyjnych z Tokio skąd przywiozłem 
pakiet świetnych tytułów, m.in. 
wstrząsający dokument pokazujący 
codzienne życie mafiosów z Yakuzy 
czy fascynujący cykl popularno-
naukowy o tym, jak będzie wyglądał 
świat w 2045 roku.

Świat	od	
dokumentalnej 
podszewki
Na	pytania	miesięcznika	
TELEKABEL	&	digital	tv	
odpowiada	Radosław Sławiński, 
szef	Polsat	Doku
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wŁAścicieL
Telewizja POLSAT 
Sp. z o.o.

Radosław Sławiński
dyrektor	kanału	
tematycznego	Polsat	Play	
i	Polsat	Doku
tel.	(22)	514	45	95
rslawinski@polsat.
com.pl

Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Zygmunt Solorz
przewodniczący	
Rady	Nadzorczej	
Telewizji	POLSAT	Sp.	z.o.o.

Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 77 
04-175 warszawa

tel. (22) 514 45 50
tel. (22) 514 45 27
dystrybucja@polsat.com.pl

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT 
Sp. z o.o.

Jolanta Borowiec 
dyrektor	kanału	Polsat	Cafe
tel.	(22)	514	45	87
jborowiec@polsat.com.pl

DYSTRYBUcJA

Maciej Stec
członek	zarządu	
Telewizji	POLSAT	
Sp.	z	o.o.
sekretariat
	tel.	(22)	514	49	02	

Dział Handlowy
Telewizja POLSAT Sp z o.o.

Sylwia Marczak 
kierownik	działu	
handlowego	
tel.	(22)	514	45	61
smarczak@polsat.
com.pl

Anna Łomako 
specjalista	ds.	
sprzedaży	kanałów	
tematycznych	
tel.	(22)	514	45	50
kom.	660	700	932
alomako@polsat.
com.pl

Magdalena Zonko 
specjalista	ds.	
sprzedaży	kanałów	
tematycznych
tel.	(22)	514	45	27
kom.	665	666	594
mzonko@polsat.
com.pl

Przedstawiciel Handlowy Telewizji 
POLSAT

Danuta Rojewska
kom.	600	060	185
drojewska@polsat.
com.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Polsat Media Biuro Reklamy 
Spółka z o.o. Sp. k.
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00
faks	(22)	514	49	53
www.polsatmedia.pl

MARkeTiNG
Marta Skaryszewska 
manager	promocji	kanałów	tematycznych	B2B
tel.	(22)	514	45	64
kom.	694	120	631
mskaryszewska@polsat.com.pl

Dział Promocji
katarzyna imiela
mł.	specjalista	ds.	promocji
tel.	(22)	514	52	56,	kom.	887	884	067
kimiela@polsat.com.pl

PUBLic ReLATiONS
Dział PR
Anna Zwolińska (Polsat	Play)
szef	PR	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	27
azwolinska@polsat.com.pl
krzysztof Drozd (Polsat	Doku)
tel.	(22)	514	52	39,	kom.	660	777	810
kdrozd@polsat.com.pl

Dział Handlowy 
Pion kanałów Tematycznych

2008 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,0 mln Hh

MARkeTiNG
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.
Marta Skaryszewska 
Manager	Promocji	Kanałów	
Tematycznych	B2B
tel.	(22)	514	45	64
kom.	694	120	631
mskaryszewska@polsat.
com.pl

PUBLic ReLATiONS
Dział PR
Anna Zwolińska
szef	PR	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	27
azwolinska@polsat.com.pl

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT 
Sp. z o.o.

Agnieszka 
Sarnecka-Piekarska
szef	Polsat	2	i	Polsat	1
tel.	(22)	514	45	24
asarnecka@polsat.com.pl

1997 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 9,3 mln Hh

MARkeTiNG
Marta Skaryszewska 
manager	promocji	kanałów	tematycznych	B2B
tel.	(22)	514	45	64,	kom.	694	120	631
mskaryszewska@polsat.com.pl

Dział Promocji
Aneta Łukasiewicz 
manager	promocji	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	54
alukasiewicz@polsat.com.pl

PUBLic ReLATiONS
Dział PR
katarzyna Regulska
tel.	(22)	514	52	42,	kom.	698	954	955	
kregulska@polsat.com.pl

2008 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3,5 mln Hh
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wŁAścicieL
Telewizja Polsat 
Sp. z o.o.

Henryk Sobierajski
dyrektor	Polsat	News	
i	Polsat	News2

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT 
Sp. z o.o.

Marian kmita 
dyrektor	ds.	sportu	
Telewizja	POLSAT	
Sp.	z.o.o.
polsatsport@polsat.
com.pl

MARkeTiNG
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Marta Skaryszewska 
manager	promocji	kanałów	tematycznych	B2B
tel.	(22)	514	45	64
kom.	694	120	631
mskaryszewska@polsat.com.pl

Dział Pormocji

Magdalena Plucińska
manager	promocji	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	53
mplucinska@polsat.com.pl

PUBLic ReLATiONS
Dział PR

Paweł czajkowski
tel.	(22)	514	52	43
pczajkowski@polsat.com.pl

MARkeTiNG
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Marta Skaryszewska 
manager	promocji	
kanałów	tematycznych	
B2B
tel.	(22)	514	45	64
kom.	694	120	631
mskaryszewska@polsat.
com.pl

Dział Promocji

Aneta Łukasiewicz 
manager	promocji	
kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	54
alukasiewicz@polsat.
com.pl

PUBLic ReLATiONS

Dział PR

krzysztof Drozd
tel.	(22)	514	52	39
kom.	660	777	810
kdrozd@polsat.com.pl

2008 r.

2000 r.

2008 r.

2017 r.

2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 4,5 mln Hh

DYSTRYBUcJA

Maciej Stec
członek	zarządu	
Telewizji	POLSAT	
Sp.	z	o.o.
sekretariat
	tel.	(22)	514	49	02	

Dział Handlowy
Telewizja POLSAT Sp z o.o.

Sylwia Marczak 
kierownik	działu	
handlowego	
tel.	(22)	514	45	61
smarczak@polsat.
com.pl

Anna Łomako 
specjalista	ds.	
sprzedaży	kanałów	
tematycznych	
tel.	(22)	514	45	50
kom.	660	700	932
alomako@polsat.
com.pl

Magdalena 
Zonko 
specjalista	ds.	
sprzedaży	kanałów	
tematycznych
tel.	(22)	514	45	27
kom.	665	666	594

mzonko@polsat.com.pl

Przedstawiciel Handlowy Telewizji 
POLSAT

Danuta Rojewska
kom.	600	060	185
drojewska@polsat.com.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

Polsat Media Biuro Reklamy 
Spółka z o.o. Sp. k.
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00
faks	(22)	514	49	53
www.polsatmedia.pl

2015 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 2,1 mln Hh

2005 r.

2012 r.
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PUBLic ReLATiONS
Dział PR

krzysztof Drozd

tel.	(22)	514	52	39
kom.	660	777	810
kdrozd@polsat.
com.pl

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Marcin Bisiorek
szef	MUZO.FM	i	MUZO.TV
marcin.bisiorek@muzo.fm

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Monika 
wojdyga-Makowska
szef	kanałów	tematycznych	
Polsat	Romans,	
Super	Polsat
Telewizja	Polsat	
mwojdyga@polsat.com.pl

2013 r.

2014 r.

2013 r.
(od	2004	r.	TV	Biznes)

PUBLic ReLATiONS
Dział PR

Renata Dolińska
tel.		(22)	514	52	76
rdolinska@polsat.
com.pl

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,0 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,9 mln Hh

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Agnieszka Andrzejczak 
dyrektor	kanału	
Polsat	Film	HD
tel.	(22)	514	45	25
aandrzejczak@polsat.com.pl

2009 r.

2013 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,2 mln Hh

DYSTRYBUcJA

Maciej Stec
członek	zarządu	Telewizji	POLSAT	Sp.	z	o.o.
sekretariat
tel.	(22)	514	49	02	

Dział Handlowy
Telewizja POLSAT Sp z o.o.

Sylwia Marczak 
kierownik	działu	handlowego	
tel.	(22)	514	45	61
smarczak@polsat.com.pl

Anna Łomako 
specjalista	ds.	sprzedaży	kanałów	
tematycznych	
tel.	(22)	514	45	50
kom.	660	700	932
alomako@polsat.com.pl

Magdalena Zonko 
specjalista	ds.	sprzedaży	kanałów	
tematycznych
tel.	(22)	514	45	27
kom.	665	666	594
mzonko@polsat.com.pl

Przedstawiciel Handlowy 
Telewizji POLSAT
Danuta Rojewska
kom.	600	060	185
drojewska@polsat.com.pl

MARkeTiNG
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Marta Skaryszewska 
manager	promocji	kanałów	tematycznych	B2B
tel.	(22)	514	45	64
kom.	694	120	631
mskaryszewska@polsat.com.pl

Dział Promocji
Magdalena Plucińska
manager	promocji	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	53
mplucinska@polsat.com.pl

katarzyna imiela
(Super	Polsat)
mł.	specjalista	ds.	promocji
tel.	(22)	514	52	56
kom.	887	884	067
kimiela@polsat.com.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Polsat Media Biuro Reklamy 
Spółka z o.o. Sp. k.
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00,	faks	(22)	514	49	53
www.polsatmedia.pl

PUBLic ReLATiONS
Dział PR
katarzyna Regulska
tel.	(22)	514	52	42
kom.	698	954	955
kregulska@polsat.
com.pl

wŁAścicieL
Telewizja POLSAT Sp. z o.o.

Magdalena Skibicka
szef	kanału	tematycznego	
Disco	Polo	Music	Telewizja	
Polsat	
mskibicka@polsat.com.pl

2017 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 9,0 mln Hh

w portfolio Telewizji POLSAT Sp. z o.o. znajdują się także kanały TV4 i TV6
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DYSTRYBUcJA
Viasat world Ltd.
Al.	Niepodległości	80
02-626	Warszawa

Marcin Burdek
sales	manager
tel.	(22)	646	40	41
kom.	661	911	699
marcin.burdek@viasatworld.com

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO
Polsat Media Sp. z o.o.
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	53	00
faks	(22)	514	53	53
www.polsatmedia.pl

Viasat world Ltd.

MARkeTiNG
PUBLic ReLATiONS

Alexandra Sanchez 
marketing	manager
kom.	695	074	696	
alexandra.sanchez@viasatworld.
com	

2016 r.
(od	2004	r.	do	2013	r.	Viasat	History)

wŁAścicieL kANAŁU
Viasat world Ltd.
Chiswick	Green
610	Chiswick	High	Road
London,	W4	5RU
United	Kingdom

2016 r.

2013 r.
(od	2010	r.	Viasat	Nature)

Viasat	History	HD/Viasat	Nature	HD	
2011	(wspólne	pasmo)

emma Jones
VP	commercial	affairs,	
Viasat	World	Ltd

Viasat world Ltd.
chiswick Green

610 chiswick High Road
London, w4 5RU
United kingdom

ZASiĘG TecHNicZNY 5,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 5,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,5 mln Hh

wŁAścicieL kANAŁU
Ster Sp. z o.o.

Superstacja Sp. z o.o.
Al.	Stanów	Zjednoczonych	53
04-028	Warszawa

Adam Stefanik 
prezes	zarządu	
a.stefanik@superstacja.tv
tel.	(22)	715	92	72

DYSTRYBUTOR
A.L.S.

Aleksander Sawicki 
pełnomocnik	zarządu
Superstacja	Sp.	z	o.o.
tel.	(22)	619	30	80
kom.	603	073	731
a.sawicki@superstacja.tv

MARkeTiNG

ewa Belak
tel.	(22)	715	92	72
e.belak@superstacja.tv

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO

Polsat Media Sp. z o.o. 
ul.	Ostrobramska	77	
04-175	Warszawa	
tel.	(22)	514	53	00	
faks	(22)	514	53	53	
www.polsatmedia.pl

wiktor Bater
szef	Newsroomu
kom.	669	985	980
w.bater@superstacja.tv

2006 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,4 mln Hh
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Adam Pieczyński
redaktor	naczelny	TVN24	

Sebastian Podkościelny
zastępca	redaktora	naczelnego	
TVN24	odpowiedzialny	za	kanał	

TVN24	BiS

Jim Samples
prezes	zarządu	TVN	
dyrektor	generalny	
TVN	SA

Przemysław kwiatkowski
szef	kanału	TVN	Turbo
tel.	(22)	453	69	63	
p.kwiatkowski@tvn.pl			

2011 r.

2003 r.

TVN SA
TVN SA

ul. wiertnicza 166
02-952 warszawa 

tel. (22) 856 60 60 
faks (22) 856 66 66

MARkeTiNG
Tomasz 
Marszałł
dyrektor	
departamentu	
marketingu	
i	komunikacji	
TVN	SA
tel.	(22)	856	
65	00,	t.marszall@tvn.pl

Sławomir Gołębiowski
szef	zespołu	promocji
tel.	(22)	856	65	12,	s.golebiowski@tvn.pl

PUBLic ReLATiONS
Joanna Górska, szef	zespołu	PR
tel.	(22)	856	65	13,	j.gorska@tvn.pl
Lidia Zagórska, zespół	PR
tel.	(22)	453	65	18,	l.zagorska@tvn.pl

2001 r. 2012 r.

MARkeTiNG
Tomasz Marszałł 
dyrektor	departamentu	marketingu	
i	komunikacji	TVN	S.A.
tel.	(22)	856	65	00
t.marszall@tvn.pl

Sławomir Gołębiowski
szef	zespołu	promocji
tel.	(22)	856	65	12
s.golebiowski@tvn.pl	

PUBLic ReLATiONS 

Joanna Górska
szef	zespołu	PR
tel.	(22)	856	65	13
j.gorska@tvn.pl	

karolina kurek
zespół	PR
tel.	(22)	453	52	98
k.kurek2@tvn.pl

Maciej świerzawski
szef	kanału	TVN	Fabuła	
m.swierzawski@tvn.pl	

DYSTRYBUcJA

Sławomir kurek
dyrektor	działu	dystrybucji	
tel.	(22)	453	68	45
kom.	600	444	702
s.kurek@tvn.pl

Monika Drwięga
menedżer	ds.	dystrybucji	
kablowej	
tel.	(22)	453	38	58
kom.	606	850	026
m.drwiega@tvn.pl

Aneta Grudowska
specjalista	ds.	dystrybucji	
i	raportowania
tel.	(22)	453	68	01
kom.	572	708	527
a.grudowska@tvn.pl

SPRZeDAŻ cZASU  
RekLAMOweGO

Marcin idzik  
dyrektor	działu	sprzedaży		
tel.	(22)	856	64	26
m.idzik@tvn.pl	

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,4 mln Hh

2014 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,0 mln Hh

2015 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,5 mln Hh

1994 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,1 mln Hh
Martyna wojciechowska

dyrektor	programowa	Travel	Channel
m.wojciechowska@tvn.pl	
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Joanna Tylman
szef	kanału	TVN	Style
j.tylman@tvn.pl	

2004 r. 2011 r.

PUBLic ReLATiONS 

Joanna Górska
szef	zespołu	PR
tel.	(22)	856	65	13
j.gorska@tvn.pl	

Joanna Lichosik-Białoń
zespół	PR
tel.	(22)	453	6517
j.lichosik@tvn.pl

DYSTRYBUcJA

Sławomir kurek
dyrektor	działu	dystrybucji	
tel.	(22)	453	68	45
kom.	600	444	702
s.kurek@tvn.pl

Monika Drwięga 
menedżer	ds.	dystrybucji	kablowej	
tel.	(22)	453	38	58
kom.	606	850	026
m.drwiega@tvn.pl

Aneta Grudowska
specjalista	ds.	dystrybucji	
i	raportowania
tel.	(22)	453	68	01
kom.	572	708	527
a.grudowska@tvn.pl

MARkeTiNG

Tomasz Marszałł 
dyrektor	departamentu	marketingu	
i	komunikacji	TVN	S.A.
tel.	(22)	856	65	00
t.marszall@tvn.pl

Sławomir Gołębiowski
szef	zespołu	promocji
tel.	(22)	856	65	12
s.golebiowski@tvn.pl	

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO

Marcin idzik  
dyrektor	działu	sprzedaży		
tel.	(22)	856	64	26
m.idzik@tvn.pl	

Lars Buschbom 
prezes	zarządu	
Mango-Media	Sp.	z	o.o.

MARkeTiNG 
i PUBLic ReLATiONS

Marzena Pawłowska
kierownik	marketingu	
kom.	506	227	648
m.pawlowska@mango.pl	

 wŁAścicieL kANAŁU
Stavka sp. z o.o.
ul.	Ordynacka	14/9,	00-358	Warszawa
tel.	(22)	453	60	00
redakcja@ttv.pl		

Lidia kazen
dyrektor	programowa	TTV
l.kazen@tvn.pl	

PUBLic ReLATiONS 

Joanna Górska
szef	zespołu	PR
tel.	(22)	856	65	13
j.gorska@tvn.pl	

Justyna Durmaj
zespół	PR	
tel.	(22)	453	38	86
j.durmaj@tvn.pl

2003 r.

2012 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 13 mln Hh
(z	MUX	1	NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,4 mln Hh

2012 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,8 mln Hh

PUBLic ReLATiONS 

PUBLic ReLATiONS 
Joanna Górska
szef	zespołu	PR
tel.	(22)	856	65	13
j.gorska@tvn.pl	

Joanna Lichosik-Białoń
zespół	PR
tel.	(22)	453	65	17,	J.Lichosik@tvn.pl	

2017 r.
ZASiĘG TecHNicZNY 

ok. 8,5 mln Hh

Joanna Górska
szef	zespołu	PR
tel.	(22)	856	65	13
j.gorska@tvn.pl	

Lidia Zagórska 
zespół	PR
tel.	(22)	453	65	18
l.zagorska@tvn.pl	

w portfolio TVN SA znajdują się także kanały TVN7 oraz iTVN
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Manuel Rougeron
prezes	zarządu	
i	dyrektor	generalny

iTi Neovision SA
Al. gen. w. Sikorskiego 9, 02-758 warszawa

tel. (22) 328 27 01, faks (22) 328 27 50

DYSTRYBUcJA
Dział Sprzedaży kanałów Tematycznych i cANAL+
cable@ncplus.pl
www.operatorplus.pl
krzysztof Burmer
dyrektor	ds.	sprzedaży	kanałów	
tematycznych	i	CANAL+
tel.	(22)	328	27	01
krzysztof.burmer@ncplus.pl

wŁAścicieL kANAŁÓw
iTi Neovision SA 

DYRekTORZY kANAŁÓw

Anna 
Limbach-Uryn
dyrektor	działu	
programowego
tel.	(22)	328	29	19
anna.limbach-uryn@
ncplus.pl

Michał Jarocki
dyrektor	ds.	sportu	
platformy	nc+
tel.	(22)	328	27	46
michal.jarocki@
ncplus.pl

Jakub Szurmiej
dyrektor	kanałów	
filmowych
tel.	(22)	328	28	48
jakub.szurmiej@
ncplus.pl

Marta Szwakopf
dyrektor	kanałów	
dziecięcych,	
lifestyle’owych	
i	dokumentalnych
tel.	(22)	328	26	55
marta.szwakopf@
ncplus.pl

MARkeTiNG
Jacek Balicki
wiceprezes	zarządu		
ds.	marketingu	
platformy	nc+
tel.	(22)	333	01	26
jacek.balicki@
ncplus.pl

PUBLic ReLATiONS
Public Relations platformy nc+

Paulina 
Smaszcz-
kurzajewska
rzecznik	prasowy,	
dyrektor	ds.	PR	
i	komunikacji	
zewnętrznej

tel.	(22)	328	28	65
paulina.smaszcz-kurzajewska@ncplus.pl	

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Sylwia Snopkiewicz
kierownik	zespołu	planowania	i	zakupu	
mediów
tel.	(22)	328	26	18
sylwia.snopkiewicz@ncplus.pl

iTi Neovision S.A.

2013 r.

1995 r.
dostępny w jakości HD od 2011 r.

2015 r. 2015 r.

2015 r.

2015 r.2004 r.

2004 r.

ZASiĘG TecHNicZNY
cANAL+: pakiet	ośmiu	kanałów	premium	z	rodziny	
CANAL+	dostępny	na	platformie	nc+	oraz	

w	wybranych	sieciach	kablowych

1999 r. 2011 r.

2008 r. 2011 r.

2006 r. 2011 r.

2003 r. 2011 r.

2006 r. 2006 r.

1996 r. 2011 r.

2011 r. 2011 r.

ZASiĘG TecHNicZNY – 3,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 5,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 3,9 mln Hh

katarzyna Popławska
trade	marketing	manager
kom.	791	906	969
katarzyna.poplawska@
ncplus.pl

Rafał wilczewski
krajowy	kierownik	sprzedaży	
kanałów	telewizyjnych
kom.	605	456	460
rafal.wilczewski@ncplus.pl

katarzyna Łagodzińska
regionalny	kierownik	
sprzedaży	kanałów	
telewizyjnych
kom.	513	111	776
katarzyna.lagodzinska@
ncplus.pl

Marcin czechowicz
regionalny	kierownik	
sprzedaży	kanałów	
telewizyjnych
kom.	603	234	233
marcin.czechowicz@
ncplus.pl

Anna Niewęgłowska
koordynator	ds.	
administracji	i	sprzedaży	
kanałów	telewizyjnych
tel.	(22)	328	27	01
anna.nieweglowska@
ncplus.pl

Daniel Piątek
starszy	specjalista	ds.	
administracji	i	rozliczeń	
tel.	(22)	328	27	01
daniel.piatek@ncplus.pl

Sebastian kostański
specjalista	ds.	wsparcia	
biznesowego
tel.	(22)	328	27	01
sebastian.kostanski@
ncplus.pl

Agnieszka krawczyk
specjalista	ds.	rozwoju	
sprzedaży
kom.	513	111	710
agnieszka.krawczyk@
ncplus.pl
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wŁAścicieL 
kANAŁÓw
NBcUniversal 
international 
Networks

NBcUniversal international Networks

Jo Sherlock
vice	president	affiliate	
sales,	UK	&	Emerging	
Markets	EMEA

1 central Saint Giles, 
St Giles High Street, 

London wc2H 8NU 

DYSTRYBUcJA

Agnieszka Somerville
director	of	affiliate	sales,	Poland
tel.	+44	(0)	7775	028233
agnieszka.somerville@nbcuni.com

iwona czardybon
affiliate	sales	and	administration	assistant,	
UK	&	Emerging	Markets	EMEA
tel.+44	(0)	203	618	5006
iwona.czardybon@nbcuni.com

PrOgram Sp. z o.o
ul.	Bobrowiecka	1A
00-728	Warszawa
tel.	(22)	488	41	19
dystrybucja@program.media

Agnieszka Bem
sales	director
kom.	795	311	209
agnieszka.bem@program.media

Olga Mosiej
account	manager;	
kom.	577	870	555,	
olga.mosiej@program.media		

MARkeTiNG

Joshua Virgona
marketing	director,	
UK	&	Emerging	Markets

Łukasz wysocki
trade	marketing	manager,	
Emerging	Markets,	CEE
kom.	+44	73	8725	7958	
Lukasz.Wysocki@nbcuni.com

PUBLic ReLATiONS

eliza świderska
PR	manager,	Poland
kom.	662	165	338
eliza.swiderska@nbcuni.com

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

Polsat Media 
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	62
faks	(22)	514	49	53

Agnieszka wieczorek-Biedrzycka
dyrektor	ds.	komercyjnych

2007 r.

2007 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 4,3 mln Hh

2007 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,1 mln Hh

2010 r.
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��
HBO Polska Sp. z o.o.

Michał kozicki 
CEO,	HBO	Polska;	
SVP	of	distribution,	
HBO	Europe
tel.	(22)	852	88	00	

HBO Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 17

tel. (22) 852 88 00
faks (22) 852 88 02

infopl@hbo.eu

2002 r.

2008 r.

2007 r.

2005 r.

2007 r.

wŁAścicieL kANAŁÓw

HBO europe s. r. o.
dystrybucja	w	Polsce:	
HBO	Polska	Sp.	z	o.o.

MARkeTiNG

Anna karolewska
dyrektor	marketingu
tel.	(22)	852	88	11
anna.karolewska@hbo.eu

kinga Filarska
wicedyrektor	marketingu
tel.	(22)	852	88	26
kinga.filarska@hbo.eu

PUBLic ReLATiONS

Agnieszka Niburska
marketing	deputy	director	
–	Public	Relations	HBO	Polska
content	&	commercial	PR	director	
HBO	Europe
tel.	(22)	852	88	38
agnieszka.niburska@hbo.eu

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO

kanały bez reklam

1996 r.

2010 r.

2010 r.

2011 r.

2011 r.

DYSTRYBUcJA

2010 r.

2005 r.

ZASiĘG TecHNicZNY brak danych

ZASiĘG TecHNicZNY brak danych

ZASiĘG TecHNicZNY brak danych

ZASiĘG TecHNicZNY brak danych

ZASiĘG TecHNicZNY brak danych

Szymon śliwiński
tel.	782	600	866

Łukasz Pochwatka
tel.	782	600	061

Łukasz Niziołek
tel.	605	601	189

Jan Osiński
tel.	601	364	266

Paweł Miąsek
tel.	605	562	233

Marcin Janik
tel.	601	240	502

Adam świderski
tel.	601	240	506

Tomasz Głowicki
tel.	695	206	094

Michał walewski
dyrektor	sprzedaży	
tel.	695	360	651



��

Marcin wolski
dyrektor	

–	redaktor	naczelny	TVP2
tel.	(22)	547	62	10

marcin.wolski@tvp.pl

krzysztof karwowski  
dyrektor	–	redaktor	naczelny	TVP1

tel.	(22)	547	61	05

Justyna karnowska
z-ca	dyrektora	TVP1	ds.	audycji	publicystycznych	

i	społecznych,	szefowa	kanału	TVP	ABC
tel.	(22)	547	61	05

justyna.karnowska@tvp.pl

włodzimierz Szaranowicz
dyrektor	–	redaktor	naczelny

tel.	(22)	547	51	18
wlodzimierz.szaranowicz@tvp.pl

Piotr Legutko
dyrektor	–	redaktor	naczelny

tel.	(22)	547	54	76
piotr.legutko@tvp.pl

Piotr Lichota
dyrektor	Telewizyjnej	Agencji	Informacyjnej

tel.	(22)	547	63	59
piotr.lichota@tvp.pl

Ośrodek Programów Regionalnych – TVP 3

Tomasz Skłodowski         
dyrektor	–	redaktor	naczelny

tel.	(22)	547	30	06
tomasz.sklodowski@tvp.pl

Jacek kurski
–	prezes	zarządu

Telewizja Polska SA
ul. woronicza 17

00-999 warszawa
tel. (22) 547 80 00

DYSTRYBUcJA
Biuro Handlu TVP
www.dystrybucja.tvp.pl	

Monika karasek
dyrektor
tel.	(22)	547	85	01
faks	(22)	547	42	48
monika.karasek@tvp.pl

Dział reemisji Biura Handlu TVP
(współpraca z operatorami) 

Łukasz Naczas
kierownik	działu
kom.	785	985	369	
lukasz.naczas@tvp.pl	

MARkeTiNG
Biuro Marketingu TVP

Piotr Gursztyn
p.o.	dyrektora	Biura	Marketingu
piotr.gursztyn@tvp.pl

PUBLic ReLATiONS
centrum informacji TVP
rzecznik@tvp.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Biuro Reklamy TVP 

Maciej Radkiewicz
dyrektor
tel.	(22)	547	23	00
maciej.radkiewicz@tvp.pl

Telewizja Polska SA

Mateusz Matyszkowicz
dyrektor	–	redaktor	naczelny

tel.	(22)	547	57	55
mateusz.matyszkowicz@tvp.pl

ZASiĘG TecHNicZNY
9,4 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

2007 r.

2013 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

10,0 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY
9,3 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

2005 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

9,6 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

ZASiĘG 
TecHNicZNY
8,2 mln Hh 

ZASiĘG 
TecHNicZNY
9,9 mln Hh 

(+ zasięg MUX 3 NTC)

2014 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

8,8 mln Hh (+ zasięg MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY
5,2 mln Hh 

2007 r.

2010 r. 2013 r.

2006 r.
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DYSTRYBUcJA
Discovery i eurosport

Tomasz Parfienowicz
distribution	strategy	&	business	
development	director
tel.	(22)	365	11	04
tomasz_parfienowicz@discovery.com

Dorota Gałązka
senior	distribution	manager		
tel.	(22)	365	10	19	
dorota_galazka@discovery.com	

cezary wiszniewski
distribution	executive
tel.	(22)	365	10	78
cezary_wiszniewski@discovery.com

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Portfolio Discovery – Premium TV
Portfolio eurosport – Polsat Media

SPONSORiNG i NieSTANDARDOwe 
FORMY RekLAMOwe
Discovery Media Brand Partnership

Jacek Szymczyk
ad	sales	director	
tel.	(22)	365	10	00
jacek_szymczyk@
discovery.com

Maciej Zoll
brand	partnership	account	executive	
eurosport
tel.		(22)	3651026
maciej_zoll@discovery.com

Discovery Networks central & eastern europe,
Middle east and Africa (ceeMeA)

Dorota 
Żurkowska-Bytner
SVP,	country	manager,	
Poland

wŁAścicieL kANAŁÓw
Discovery communications international

MARkeTiNG i PUBLic ReLATiONS
Discovery

Sławomir Jurek
creative&marketing	director	
tel.	(22)	365	1059
slawomir_jurek	
@discovery.com	

Paweł Półtorak
consumer	marketing	&	PR	
manager	factual
tel.(22)	365	1000
pawel_poltorak	
@discovery.com	

Marta 
Fiedczak-Olejarz
consumer	marketing	&	PR	
manager	lifestyle
tel.	(22)	365	10	33
marta_fiedczak@discovery.com

PR korporacyjny

Agnieszka Jurkiewicz
corporate	communications	
manager
tel.	(22)	365	10	63
agnieszka_jurkiewicz	
@discovery.com

eurosport

Radek Jaworski
dyrektor	działu	komunikacji
tel.	(22)	365	1070	
radoslaw_jaworski	
@discovery.com

Anna Piotrowska
menedżer	ds.	marketingu	
i	rozwoju
tel.	(22)	365	10	98
anna_piotrowska	
@discovery.com	

Paweł Rozmianiec
communications	executive
tel.	(22)	365	1066
paweł_rozmianiec	
@discovery.com

ul. Bielańska 12, 00-085 warszawa, tel. (22) 365 10 00, faks (22) 365 11 00

1996 r.

1999 r.
(rebranding	2010	r.)

2015 r. 
(od	1998	r.	jako	Animal	Planet)

2013 r. 
(od	2006	r.	jako	Discovery	HD	Showcase)

2013 r.

2014 r. 
(rebranding	2016	r.)

Peter Hutton
CEO	Eurosport

katarzyna kieli
president	&	managing	
director,	Discovery	
Networks	CEEMEA

ZASiĘG TecHNicZNY 7,75 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,58 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,59 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,93 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 5,76 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,06 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 5,04 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,33 mln Hh

2014 r.2009 r.	(rebranding	2012	r.)

1999 r. 
(rebranding	2016	r.)

2006 r.

1999 r. (rebranding	2003	r.) 2015 r.

2009 r.

2015 r.	
(od	1996	r.	jako	Eurosport,	

rebranding	2015)

2015 r. 
(od	2008	r.	jako	Eurosport	HD,	

rebranding	2015)

ZASiĘG TecHNicZNY 8,03 mln Hh

2005 r. 
(rebranding	2015	r.)

2009 r. 
(rebranding	2015	r.)

ZASiĘG TecHNicZNY 5,04 mln Hh
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wŁAścicieL kANAŁÓw
kino Polska TV S.A.

ul.	Puławska	435	A
02-801	Warszawa
tel.	(22)	356	74	00
sekretariat@kinopolska.pl	

Bogusław kisielewski
prezes	zarządu
tel.	(22)	356	74	00
bkisielewski@kinopolska.pl	

2003 r.

2011 r.

wŁAścicieL kANAŁÓw
Filmbox international Ltd.	
Building	3,	Chiswick	Park	566	
Chiswick	High	Road,	London	W4	
5YA,	UK
(FilmBox,	FilmBox	Premium,	
FilmBox	Extra	HD,	FilmBox	
Family,	FilmBox	Action,	FilmBox	
Arthouse)

Mediabox Broadcasting 
international Ltd., Building	3,	
Chiswick	Park	566	Chiswick	High	
Street,	London	W4	5YA,	UK
(FightBox	HD,	DocuBox,	
FashionBox,	360	TuneBox,	
Fast&FunBox,	Erox,	Eroxxx)

DYSTRYBUTOR
kANAŁÓw
kino Polska TV S.A.
ul.	Puławska	435	A
02-801	Warszawa
tel.	(22)	356	74	00
sekretariat@kinopolska.pl	

Bogusław kisielewski 
prezes	zarządu
tel.	(22)	356	74	00
spi@spi.pl

MARkeTiNG

Jacek Osadnik
marketing	director
kom.	512	097	552
jacek_osadnik@spi.pl

Zuzanna wolska
marketing	manager
kom.	501	110	208
zwolska@kinopolska.pl

PUBLic ReLATiONS 
kamil Gryko
PR	manager
kom.	695	076	242
kgryko@kinopolska.pl

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
dyrektor	sprzedaży
tel.	(22)	356	74	35
kom.	605	821	179
snawrot@kinopolska.pl	

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO
Polsat Media
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	53	00		
sekretariat@polsatmedia.pl	
www.polsatmedia.pl

MARkeTiNG

Jacek Osadnik
marketing	director
kom.	512	097	552
jacek_osadnik@
spi.pl

katarzyna 
Socha
marketing	
manager
kom.	694	416	968
katarzyna_socha
@spi.pl

Anna Szymocha
trade	marketing	
manager
kom.	694	416	959
anna_szymocha
@spi.pl

PUBLic ReLATiONS

kamil Gryko
PR	manager	
kom.	695	076	
242
kgryko@
kinopolska.pl

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
dyrektor	sprzedaży
tel.	(22)	356	74	35
kom.	605	821	179
snawrot@kinopolska.pl	

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO

Polsat Media 
ul.	Ostrobramska	77	
04-175	Warszawa	
tel.	(22)	514	53	00	
sekretariat@
polsatmedia.pl	
www.polsatmedia.pl	

2007 r. 
(d. FilmBox Extra)

2008 r.
(d. FilmBox HD)

2012 r.

2013 r.

2013 r.

2012 r.

Bogusław kisielewski
prezes	zarządu

ul. Puławska 435 A
02-801 warszawa

tel. (22) 356 74 00
sekretariat@kinopolska.pl 

kino Polska TV S.A.

ZASiĘG TecHNicZNY

8,38 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

8,42 mln Hh

2014 r.

2007 r.
ZASiĘG TecHNicZNY 5,95 mln Hh

2008 r.

ZASiĘG TecHNicZNY 2,36 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
2,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
1,95 mln Hh

2014 r.
ZASiĘG TecHNicZNY 1,73 mln Hh

2013 r.

2015 r.
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wŁAścicieL kANAŁU
Stopklatka SA

Bogusław kisielewski 
prezes	zarządu
tel.	(22)	356	74	40
boguslaw.kisielewski@stopklatka.pl

Agnieszka Sadowska
członek	zarządu
tel.	(22)	356	74	40
agnieszka.sadowska@stopklatka.pl

MARkeTiNG 
i PUBLic ReLATiONS

Agata kwiatkowska
dyrektor	marketingu
tel.	(22)	356	74	33
agata.kwiatkowska@
stopklatka.pl

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
dyrektor	sprzedaży	
tel.	(22)	356	74	35
slawomir.nawrot@stopklatka.pl

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO
Polsat Media
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00
sekretariat@polsatmedia.pl

2014 r.

Stopklatka SA
ul. Puławska 435 A, 02-801 warszawa

tel. (22) 356 74 00, faks (22) 356 74 01 
biuro@stopklatka.pl

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 12,4 mln Hh 
(łącznie z zasięgiem 

MUX 1 NTc)

wŁAścicieL kANAŁU
cable Television 
Networks & Partners 
sp. z o.o.

ewa Michalska
prezes	zarządu
tel.	(22)	356	71	10
e.michalska@zoomtv.pl

MARkeTiNG 
Jacek Osadnik
marketing	director
kom.	512	097	552
jacek_osadnik@spi.pl

katarzyna 
Socha
marketing	manager
kom.	694	416	968
katarzyna_socha@spi.pl

Anna Szymocha
trade	marketing	manager
kom.	694	416	959
anna_szymocha@spi.pl

karolina Stankiewicz
specjalistka	ds.	social	media
kom.	691	115	986,	k.stankiewicz@zoomtv.pl

PUBLic ReLATiONS

kamil Gryko
PR	manager
kom.	695	076	242
kgryko@kinopolska.pl

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
dyrektor	sprzedaży
tel.	(22)	356	74	35
kom.	605	821	179
s.nawrot@kinopolska.pl

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO
Polsat Media
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	53	00	
sekretariat@polsatmedia.pl	
www.polsatmedia.pl

cable Television Networks & Partners sp. z o.o.
ewa Michalska
prezes zarządu
tel. (22) 356 71 10
e.michalska@zoomtv.pl

Biuro: ul. Puławska 435 A
02-801 warszawa, 
tel. (22) 356 71 10

Siedziba: ul. Przemysłowa 30
00-450 warszawa 

2016 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

6,54 mln Hh 
plus zasięg 
MUX 8 NTc
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DYSTRYBUcJA

Piotr Urbanowski
CDM	director
tel.	(22)	477	20	00
urbanowski.piotr@vimn.com

Maja Porczyńska
digital	business	development	director,	CEE
tel.	(22)	477	20	00,	kom.	509	142	529
maja.porczynska@vimn.com

Maciej celmer
account	manager	
tel.	(22)	477	20	00
kom.	504	111	162	
maciej.celmer@vimn.com

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Premium TV
Olga Barańska 
specjalista	ds.	rozwoju	produktu	reklamowego	
kom.	519	520	175
o.baranska@tvn.pl

BRAND SOLUTiONS 
– kAMPANie NieSTANDARDOwe

Monika wysocka
director	brand	solutions
tel.	(22)	477	20	00	
wysocka.monika@beviacom.com

ZASiĘG TecHNicZNY

MTV Polska 
ok. 6,8 mln Hh

MTV Live HD 
ok. 5,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,0 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

Nickelodeon 
ok. 7,0 mln Hh
Nickelodeon HD 
ok. 4,9 mln Hh

Nick jr. 
ok. 4,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,4 mln Hh

ul. Domaniewska 49
02-672 warszawa

tel. (22) 477 20 00
faks (22) 477 20 01

Viacom international Media Networks
Bartosz witak
senior	vice	president,	
general	manager	CEE	
and	Israel

Dariusz Janczewski
vice	president,	strategic	operations	CEE	
and	general	manager	Poland
tel.	(22)	477	20	00

MARkeTiNG

Michał Szymankiewicz
trade	marketing	manager
tel.	(22)	477	20	00
kom.	516	018	929
michal.szymankiewicz@vimn.com

PUBLic ReLATiONS

Agnieszka krakós-Gorący 
PR	manager
kom.	509	659	068
agnieszka.krakos@vimn.com

katarzyna Żyszkiewicz 
PR	specialist
kom.	516	018	483
katarzyna.zyszkiewicz@vimn.com

2008 r.

2000 r.

2006 r.

2011 r.

2005 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

4,4 mln Hh
2015 r.

2000 r.
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wŁAścicieL 
kANAŁÓw
AMc Networks 
international 
– Uk i cBS 
Studios 
international 
(Joint Venture)

AMc Networks international
ul. Puławska 2, wejście c 

02-566 warszawa
tel. (22) 547 02 40

faks (22) 547 02 50 
www.amcnetworks.com

wŁAścicieL 
kANAŁÓw
AMc Networks 
international 
– Uk 
111	Salusbury	
Road
NW6	6RG	London	

DYSTRYBUcJA

Louise cottrell 
VP	affiliate	sales	
louise.cottrell@uk.amcnetworks.com

Anna Pater
head	of	affiliate	sales
kom.	601	549	009
anna.pater@pl.amcnetworks.com

Michał Nieckarz
sales	manager
kom.	502	601	902
michal.nieckarz@pl.amcnetworks.com

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

AMc, cBS Action, cBS europa, cBS 
Reality, extreme Sports channel, 
POLSAT JimJam

Agnieszka Furmańska
head	of	international	ad	sales
kom.	734	151	302
agnieszka.furmanska@pl.amcnetworks.com

Polsat Media 
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
www.polsatmedia.pl

SundanceTV
i Outdoor channel 
kanały bez reklam

MARkeTiNG

emilia 
Gabrel-Farrar
marketing	-	head	
office	UK
kom.	+447879467623
emilia.gabrel-farrar@
uk.amcnetworks.com

Małgorzata 
Szastak-
Puczyłowska 
senior	marketing	
manager
kom.	510	134	402
malgorzata.szastak-
puczydlowska@
pl.amcnetworks.com

emila Rybak
senior	marketing	
executive	
kom.	734	151	304
emila.rybak@
pl.amcnetworks.com

Mike Moriarty
president,	AMC	Networks	
International,	Central	Europe	
and	UK

wŁAścicieL 
kANAŁU
AMc Networks 
international 
– Uk i ARA 
Amigos ireland 
Limited.

PUBLic ReLATiONS

Adrienn Varadi
head	of	communications
adrienn.varadi@
uk.amcnetworks.com	

katalin Hegyi
(POLSAT	JimJam)
head	of	marketing
katalin.hegyi@
ce.amcnetworks.com

Barbara Molnár
(POLSAT	JimJam)
PR	manager
barbara.molnar@
ce.amcnetworks.com

AGeNcJe LOkALNe

koMMitet PR
ul.	Zwycięzców	22/	16
03-938	Warszawa

Maja Piotrowska
kom.	602	657	451
mpiotrowska@
kommitetpr.pl

(AMc, cBS Action, 
cBS europa, cBS 
Reality, extreme Sports 
channel, POLSAT 
JimJam, SundanceTV)

1999 r.

2010 r.

2012 r.

2012 r.

2012 r.

2009 r.

2013 r.

2016 r.
(wcześniej jako MGM)

ZASiĘG TecHNicZNY

2,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

brak danych

ZASiĘG TecHNicZNY

3,0 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

4,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,0 mln Hh



�5
FOX Networks Group Poland

FOX NeTwORkS GROUP

carlos Ortega
wiceprezes	wykonawczy	(EVP)	
na	Europę	Środkową	i	Wschodnią

MARkeTiNG i ON AiR

Magdalena Strobel
marketing	director	CE
tel.	(22)	378	27	90
magdalena.strobel@fox.com

Monika Twinam
creative	director	CE
tel.	(22)	378	28	10
monika.twinam@fox.com

PUBLic ReLATiONS

izabella Siurdyna
PR	manager
tel.	(22)	378	27	94
izabella.siurdyna@fox.com

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO
TVN Media Sp. z o.o.
ul.	Wiertnicza	166,	02-952	Warszawa

Paweł kamiński
pawel.kaminski@tvn.pl

FOX Networks Group

Marcin Łukasiewicz
ad	sales	director	CEE
marcin.lukasiewicz@fox.com	

DYSTRYBUcJA

Marlena chrząszcz
affiliate	distribution	director	CE
tel.	(22)	378	28	01	
kom.	607	147	144,	
marlena.chrzaszcz@fox.com	

Marta Tillmann
affiliate	distribution	
senior	manager	CE	
tel.	(22)	378	28	02
kom.	691	888	821
marta.tillmann@fox.
com	

edyta Górska
affiliate	distribution		
&	marketing	manager		
tel.	(22)	203	44	16
kom.	797	609	933
edyta.gorska@fox.com	

Dominika Sadowska
affiliate	distribution	
marketing	specialist		
tel.	(22)	378	23	31
kom.	695	951	468
dominika.sadowska@
fox.com	

Łukasz charczuk
affiliate	distribution	
manager	
tel.	(22)	378	23	33
kom.	722	100	051
lukasz.charczuk@
fox.com	

ul. Prosta 68
00-838 warszawa

tel. (22) 378 27 82
foxpl@fox.com

2015 r. 
(od 2007 r. 

jako FOX Life)

2015 r. 
(od 2010 r. 

jako FOX Life HD)

2011 r. 2010 r. 

1998 r. 2007 r. 

2007 r. 2009 r. 

2015 r. 

2006 r. 

ZASiĘG TecHNicZNY 4,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 1,6 mln Hh
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BBc worldwide Polska

wŁAścicieL 
kANAŁÓw

BBc worldwide Ltd

Jacek koskowski
GM&VP	Poland	
–		BBC	Worldwide	
–	Global	Markets
jacek.koskowski@
bbc.com

MARkeTiNG

Małgorzata Mazur
marketing	manager
tel.	(22)	749	12	14	
malgorzata.mazur@
bbc.com

Patrycja Gałązka
marketing	assistant
tel.	(22)	749	12	12
patrycja.galazka@
bbc.com

PUBLic ReLATiONS

Aleksandra Biardzka
communications	officer
tel.	(22)	749	12	17
aleksandra.biardzka@bbc.com

DYSTRYBUcJA

Zbigniew Pruski
head	of	affiliate	sales
kom.	600	094	631
zbigniew.pruski@bbc.com	

Michał Gilarski
affiliate	sales	executive
tel.	606	996	043
michal.gilarski@bbc.com

SPRZeDAŻ PROGRAMÓw TV

Hubert Ornass-kubacki
sales	manager,	TV	&	Digital	
Content
kom.	696	004	399
Hubert.Ornass-Kubacki@
bbc.com	

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Polsat Media Sp. z o.o. 
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	53	00,	faks	(22)	514	53	53

Agnieszka wieczorek-Biedrzycka
dyrektor	ds.	komercyjnych
agnieszka.wieczorek-biedrzycka@polsatmedia.pl

Grant welland
EVP,	CEMA	
–	Global	Markets

Pl. Bankowy 1 
00-139 warszawa

office@bbcpolska.com
www.bbcpolska.com

2010 r.

2015 r.
(wcześniej	

BBC	Knowledge)

2015 r.
(wcześniej

BBC	Entertainment)

ZASiĘG TecHNicZNY
brak danych

2007 r.

2007 r.

wŁAścicieL 
kANAŁU

S.c. ikO POLAND 
SRL

DYSTRYBUTOR

Media Production 
Sp. z o.o.
ul.	Domaniewska	41
02-672	Warszawa
tel.	(22)	874	38	10
faks	(22)	874	38	11

Media Production Sp. z o.o.

MARkeTiNG 
i PUBLic ReLATiONS 

Jacek Żytnicki 
specialist	of	marketing	and	PR
kom.	502	292	601
jacek.żytnicki@sportklub.pl

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO

Biuro Reklamy TVN Media

2012 r.

DYSTRYBUcJA

Barbara Augustyniak
senior	sales	manager
kom.	510	146	869
barbara.augustyniak@
sportklub.pl

Joanna Stępniewska
country	manager
kom.	500	034	006
joanna.stepniewska@
media-productiom.com.pl

ewelina kozakiewicz
office	manager	
kom.	500	125	003
ewelina.kozakiewicz@
sportklub.pl

2013 r.

2006 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 2,0 mln Hh
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The walt Disney company

ZARZĄDZAJĄcY
kANAŁAMi
The walt Disney 
company

karolina Sokołowska
general	manager	Disney	
Channels	CEE
karolina.sokołowska@
disney.com

MARkeTiNG
The walt Disney company (Polska) 
Sp. z.o.o.

Małgorzata 
Bogucka-Serek
head	of	marketing	
Disney	Channels	CEE
tel.	(22)	579	33	84
malgorzata.bogucka-
serek@disney.com

Beata czarnacka
marketing	manager	
Disney	Channel	&	
Disney	XD	Poland
tel.	(22)	579	33	64
beata.czarnacka@
disney.com

Paweł kalinowski
marketing	manager	
Disney	Junior	Poland
tel.	(22)	579	34	11
pawel.kalinowski@
disney.com

Joanna 
Andrzejewska
trade	marketing	
supervisor	
Disney	Channel,	
Disney	XD,	Disney	
Junior	Poland
tel.	(22)	579	34	17

joanna.x.andrzejewska.-nd@disney.com

PUBLic ReLATiONS

Marta Grant
director	corporate	communications,	publicity	
&	corporate	citizenship
The	Walt	Disney	Company	CEE
tel.	(22)	579	33	41
marta.grant@disney.com

DYSTRYBUcJA
Disney Media Distribution

Rory Buckley
general	manager,	Disney	Media	
Distribution	CEE
rory.buckley@disney.com

konrad Samburski
channel	distribution	manager
kom.	882	181	312
konrad.samburski@disney.com

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO
The walt Disney company (Polska) 
Sp. z o.o.

Patryk Piputa
director	Disneymedia+,	
advertising	sales	&	promotions	CEE
tel.	(22)	579	33	94
patryk.piputa@disney.com

Anna Boniecka-Matyjek
head	of	ad	sales	CEE
tel.	(22)	579	34	06
anna.boniecka@disney.com

The walt Disney company (Polska) Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26

00-609 warszawa 
tel. (22) 579 33 84

faks (22) 579 33 65

2006 r.

2010 r.

2009 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

7,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

6,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

7,2 mln Hh
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2003 r. 2010 r.

AXN europe Limited

DYSTRYBUTOR
cORe
Puławska	41,	lokal	3,	02-508	Warszawa

wŁAścicieL SeRwiSU

GO ON Sp. z o.o./
GO ON Biznes Sp. z o.o.

Marek Potaś
prezes	zarządu
kom.	516	098	980
mpotas@coretv.pl

MARkeTiNG

Agata komuda
head	of	marketing	Poland
agata_komuda@spe.sony.com

Marcin Lipnicki 
research	manager	CE
marcin_lipnicki@spe.sony.com

PUBLic ReLATiONS

Magdalena Mastalerz
PR	manager	CE
kom.	692	409	023
magda_mastalerz@spe.sony.com

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO

Justyna Owczarek
ad	sales	director	CE
AXN	Poland	Director	
kom.	600	488	884
justyna_owczarek@spe.sony.com

Marta kulmińska
senior	ad	sales	manager	CE
kom.	692	402	539	
marta_kulminska@spe.sony.com

Magdalena Jagiełło
ad	sales	manager	CE
kom.	607	038	588
magdalena_jagiello@spe.sony.com

DYSTRYBUcJA i MARkeTiNG

Aleksandra Ferens
koordynator	ds	sprzedaży	i	marketingu
kom.	509	355	399
aferens@coretv.pl	

DYSTRYBUcJA

Marek karaś
head	of	affiliate	sales,	Poland	
kom.	722	022	008
marek_karas@spe.sony.com

cORe
ul.	Puławska	41,	lokal	3
02-508	Warszawa
tel./faks	(22)	493	14	02

Marek Potaś
kom.	516	098	980
mpotas@coretv.pl

John Rossiter
general	manager	
SPT	Networks	CE

AXN Poland Sp. z o.o.
ul. Piękna 18

00-549 warszawa

cORe

2006 r.

2006 r.

serwisy VoD

AXN europe Limited
25 Golden Square 
w1F 9LU London
United kingdom

2012 r.2012 r.

ZASiĘG TecHNicZNY 8,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,0 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,5 mln Hh

serwis z muzyką 
na żądanie 

2014 r.

serwis muzyczny 
dla restauracji, 

hoteli itp.
2016 r.
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DYSTRYBUcJA

Dominik Tzimas
doradca	zarządu	ds.	
dystrybucji
tel.	(22)	516	47	24
dtzimas@grupazpr.pl

DeLeGATA

krzysztof kołodziej
sales	director
kom.	502	444	601
k.kolodziej@delegata.pl

katarzyna Jadczak
tel.	(22)	646	33	60
k.jadczak@delegata.pl

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO
iDMnet SA 
ul.	Jubilerska	10
04-190	Warszawa

kontakt dla 
reklamodawców:
Agnieszka Muszyńska
dyrektor	działu	klienckiego	
kom.	694	428	001
amuszynska@grupazpr.pl
kontakt dla domów 
mediowych i agencji:
Agnieszka Tuśnio
dyrektor	działu	sprzedaży	
agencyjnej	
kom.	668	696	176
atusnio@grupazpr.pl

Grupa ZPR Media
Zbigniew Benbenek
przewodniczący	
Rady	Nadzorczej
ZPR	Media	SA

wŁAścicieL kANAŁU

eSkA TV S.A.
Renata 
krzewska
prezes	zarządu

Leszek kozioł
dyrektor	
zarządzający	
ESKA	TV,	
HipHop	TV,	
Vox	Music	TV

ul. Jubilerska 10
04-190 warszawa

tel. (22) 516 47 17
www.grupazpr.pl

wŁAścicieL kANAŁU
Lemon Records Sp. z o.o.
Renata krzewska
prezes	zarządu	

Małgorzata 
Golińska
dyrektor	zarządzająca	
Polo	TV

MARkeTiNG

Andrzej Descours
dyrektor	marketingu	
ESKA	TV,	HIP	HOP	TV
tel.	(22)	516	47	33
adescours@grupazpr.pl

Grzegorz wiejak
senior	marketing	manager	8TV
tel.	(22)	515	99	90
gwiejak@grupazpr.pl

MARkeTiNG
Grzegorz Tutkaj
dyrektor	ds.	
marketingu	i	
promocji
tel.	(22)	516	
47	93
gtutkaj@
grupazpr.pl

MARkeTiNG

irma Tomaszewska
dyrektor	promocji,	
tel.	(22)	516	47	35
itomaszewska@grupazpr.pl

wŁAścicieL kANAŁU

TV Spektrum Sp. z o.o.

ewa Lampart
prezes	zarządu,	dyrektor	
zarządzająca	FOKUS	TV,	
Nowa	TV,	8TV

MARkeTiNG

iwona wiśniewska
marketing	manager	
Fokus	TV
tel.	(22)	515	93	39
iwisniewska@grupazpr.pl

2009 r.

2011 r.

2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

6,8 mln Hh 

ZASiĘG TecHNicZNY
12,5 mln Hh 

(razem z MUX 1 NTC)

wŁAścicieL kANAŁU
Lemon Records 
Sp. z o.o.
Renata krzewska
prezes	zarządu	

ZASiĘG TecHNicZNY

4,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
12,5 mln Hh 

(razem z MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY

3,1 mln Hh

MARkeTiNG
Grzegorz wiejak
senior	marketing	manager	
Nowa	TV
tel.	(22)	515	99	90
gwiejak@grupazpr.pl

2014 r.

2016 r.

2016 r.

2016 r.
ZASiĘG TecHNicZNY
12,6 mln Hh 

(razem z MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY
8,0 mln Hh 

(razem z MUX 8 NTC)
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wŁAścicieL kANAŁU
Telewizja Republika SA
ul.	Pawia	55,	01-030	Warszawa
biuro@telewizjarepublika.pl
Tomasz Sakiewicz
wiceprezes	zarządu
Tomasz Terlikowski
członek	zarządu
Radosław Dobrzyński
członek	zarządu		

MARkeTiNG, 

Beata Łupińska 
lupinska@telewizjarepublika.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

Polsat Media
katarzyna Niewiadomska
katarzyna.niewiadomska@polsatmedia.pl

2013 r.

DYSTRYBUcJA

DeLeGATA

krzysztof kołodziej 
kom.	502	444	601
k.kolodziej@delegata.pl

katarzyna Jadczak
tel.	(22)	646	33	60
k.jadczak@delegata.pl

wŁAścicieL kANAŁU
Green content sp. z o.o.
(51	proc.	własność	Agora	SA,	49	proc.	Discovery	Polska	Sp	z	o.o.)
ul.	Czerska	8/10,	00-732	Warszawa

Agnieszka Sadowska 
prezes	zarządu
tel.	(22)	555	60	00
agnieszka.sadowska@agora.pl

Dorota Żurkowska-Bytner 
członek	zarządu

tel.	(22)	365	10	48
dorota_zurkowska@discovery.com	

Hanna Baka
dyrektor	programowy
tel.	(22)	555	60	00	
hanna.baka@agora.pl	

MARkeTiNG,
PUBLic ReLATiONS
kamil wichert
dyrektor	ds.	marketingu	i	PR	
tel.	(22)	555	66	33
kamil.wichert@agora.pl

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO
Polsat Media 
(w zakresie spotów)
Discovery	Media	Brand	
Partnership	(w	zakresie	
formatów	niestandardowych):

Jacek Szymczyk
ad	sales	director/Discovery	
Media	Brand	Partnership
tel.	(22)	365	10	00
jacek_szymczyk@discovery.com

2016 r.

wŁAścicieL kANAŁU
wP1 Sp. z o.o.
ul.	Jutrzenki	137	A,	02-231	Warszawa,	
tel.	(22)	576	39	00,	
faks	(22)	576	39	01	

Daniel czarnecki
dyrektor	ds.	strategii
kom.	509	005	695
daniel.czarnecki@grupawp.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
edyta Rybarczyk
channel	manager	TVN	Media	Sp.	z	o.o.
tel.	(22)	856	64	79,	kom.	516	444	370
e.rybarczyk@tvn.pl

MARkeTiNG 
karolina Malewicz
brand	manager	Grupy	
Wirtualna	Polska	
tel.	(22)	576	31	67
kom.	516	444	766
Karolina.Malewicz@
grupawp.pl

PUBLic ReLATiONS
katarzyna Szczepanik
dyrektor	PR	Grupy	
Wirtualna	Polska/	
Rzecznik	Prasowy
kom.	501	861	600
Katarzyna.Szczepanik@
grupawp.pl	

2017 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

4,8 mln Hh

Pozostałe kanały w wersji polskojęzycznej
Nowa TV (SD/HD), 8TV (SD/HD), Hip Hop TV, Vox Music TV, FOKUS TV (SD/HD), Polo TV, ESKA TV (SD/HD), Dragon Cinema, My Zen TV (SD/HD/4K)

kanały obcojęzyczne
France 24, Mezzo (SD/HD), Mezzo Live HD, Redllight HD, Fashion TV (SD/HD/4K), RFM TV, MCM TOP

Delegata
Dagmara 
iwańczuk-węgrzynek
właściciel
d.iwanczuk@delegata.pl

ul. klimczaka 8 m. 77
02-797 warszawa

tel. (22) 646 33 60, 
(22) 646 33 62

www.delegata.pl

ZASiĘG TecHNicZNY

6,8 mln Hh 
(łącznie 

z MUX 8 NTc)

ZASiĘG TecHNicZNY

Zasięg MUX 8 
NTc i wybrane 
sieci kablowe

wŁAścicieL kANAŁU
Prashant M. chothani, CEO
prashant.chothani@travelxp.tv
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wŁAścicieL 
kANAŁÓw

Turner Broadcasting 
System europe, Ltd
Turner	House
16	Great	Marlborough	
Street
London	W1F	7HS,	
United	Kingdom

CN/TCM 
1998 r.
TCM	(24h) 
2007 r.

CN/TCM 
1998 r.
CN	(24h) 
2007 r.

Turner Broadcasting System Poland Sp. z o.o.

2005 r.

MARkeTiNG

Barbara izowska-Jędrych
marketing	&	PR	manager	Poland,	
Czech	Republic,	Slovakia
tel.	(22)	457	76	56
barbara.izowska@turner.com

katarzyna Tumielewicz
marketing	manager	Poland
tel.	(22)	457	78	14
katarzyna.tumielewicz@turner.com

Monika Szklarz
PR	manager	Poland
tel.	(22)	457	76	59
monika.szklarz@turner.com

LiceNcJe

Dorota Pawłowska
senior	licensing	manager	CEE
kom.	504	242	080
tel.	(22)	457	76	55
dorota.pawlowska@turner.com

Beata Bireta
licensing	associate	CEE
kom.	692	000	448
tel.	(22)	457	76	34
beata.bireta@turner.com	

ewa Majcher
licensing	manager	CEE
kom.	503	518	662
tel.	(22)	457	76	23
ewa.majcher@turner.com

DYSTRYBUcJA

Mikołaj Dorożała 
distribution	manager	Poland
kom.	502	494	697
tel.	(22)	457	76	53
mikolaj.dorozala@turner.com

Marta książek
distribution	coordinator	Poland
kom.	503	539	279
tel.	(22)	457	76	31
marta.ksiazek@turner.com

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO

Polsat Media Biuro Reklamy 
Sp. z o.o. Sp. k.
ul.	Ostrobramska	77
04-175	Warszawa

Agnieszka 
wieczorek-Biedrzycka
tel.	(22)	514	53	00
agnieszka.wieczorek-
biedrzycka@polsatmedia.pl

Hannes Heyelmann
SVP	&	MD	Central	
and	Eastern	Europe	
&	International	Original	
Programming	Strategy Skylight, Złote Tarasy

ul. Złota 59, 00-120 warszawa

Matthias Heinze
VP	commercial	

&	general	manager	
Eastern	Europe	
and	Poland

ZASiĘG TecHNicZNY

6,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

7,0 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

4,9 mln Hh

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Polsat Media Biuro Reklamy
Agnieszka wieczorek-Biedrzycka
commercial	direktor
tel.	(22)	514	49	00
agnieszka.wieczorek-biedrzycka@polsatmedia.pl
Golf channel Polska
Agnieszka Rejer-Mellin
kom.	604	062	172
agnieszka.rejer@golfchannel.pl

wŁAścicieL 
kANAŁU

Golf Zone sp. z o.o., 
ul.	Branickiego	10/2,	
02-972	Warszawa

DYSTRYBUcJA, MARkeTiNG, PR

Agnieszka 
Rejer-Mellin
kom.	604	062	172
agnieszka.rejer@
golfchannel.pl

ZASiĘG TecHNicZNY
ok. 1,6 mln Hh

Golf channel Polska
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A+e Networks Poland
DYSTRYBUcJA

karol Bek
senior	commercial	director
kom.	784	347	852
karol.bek@aetn.co.uk	

PUBLic ReLATiONS & SOciAL MeDiA

Tomasz wysocki
digital	&	pr	manager
tel.	(22)	101	02	52
kom.	784	347	246
tomasz.wysocki@aetn.co.uk

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

Polsat Media
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	53	00,	www.polsatmedia.pl	

Agnieszka wieczorek-Biedrzycka
dyrektor	ds.	komercyjnych
tel.	(22)	514	53	00
agnieszka.wieczorek-biedrzycka@polsatmedia.pl	

DYSTRYBUTOR

A+e Networks Poland
ul.	Puławska	2
02-566	Warszawa
tel.	(22)	101	02	50

wŁAścicieL kANAŁÓw

A+e Networks Poland

izabella wiley
general	manager	
tel.	(22)	101	02	50

2008 r.

2010 r.

2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY 5,23 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 5,12 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,91 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 2,37 mln Hh
2014 r.

eLeVeN SPORTS NeTwORk Sp. z o.o.

2015 r.

2015 r.

wŁAścicieL

eLeVeN SPORTS 
NeTwORk Sp. z o.o.
Plac	Europejski	2
00-844	Warszawa
tel.	(22)	204	34	50

krzysztof świergiel
dyrektor	zarządzający
kom.	607	399	398
krzysztof.swiergiel@
elevensportsnetwork.com

Michał Roliński
dyrektor	handlowy
kom.	517	752	011
michal.rolinski@
elevensportsnetwork.com

DYSTRYBUcJA

Artur Grobel
head	of	affiliate	sales
kom.	603	977	308
artur.grobel@
elevensportsnetwork.
com

Maciej kanigowski
sales	and	
administration	
executive
kom.	506	493	111
maciej.kanigowski@
elevensportsnetwork.
com

Sebastian Galant
sales	executive
kom.	506	044	011
sebastian.galant@
elevensportsnetwork.
com

MARkeTiNG i PUBLic ReLATiONS

inga Uchymiak
head	of	marketing
kom.	517	079	011
inga.uchymiak@
elevensportsnetwork.com

Martyna Dobrzańska
trade	marketing	manager
kom.	606	731	620
martyna.dobrzanska@
elevensportsnetwork.com

Paweł wróbel
marketing	specialist
kom.	505	915	111	
pawel.wrobel@elevensportsnetwork.com

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

Michał Fijałkowski
head	of	sponsorship	sales
kom.	609	692	979
michal.fijalkowski@
elevensportsnetwork.com

TVN Media/Premium TV
Marcin kochanowski
kom.	502	555	594
marcin.kochanowski@tvn.pl

ZASiĘG 
TecHNicZNY

brak danych

2016 r.
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PrOgram Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 1A
00-728 warszawa

tel. (22) 488 41 19
dystrybucja@program.media

www.programpl.biz

Ross Newens
prezes	zarządu	PrOgram	Sp.	z	o.o.
tel.	(22)	488	41	19

wŁAścicieL kANAŁU
Da Vinci Media GmbH

Ferdynand 
Habsburg
managing	
director

Grzegorz Płaza
dyrektor	generalny
kom.	519	520	669
gplaza@davincitv.net

MARkeTiNG i PUBLic ReLATiONS

Dorota cepryńska
managing	director
Shi	Communication
kom.	515	174	616
dorota@shicommunication.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
kanały bez reklam

wŁAścicieL kANAŁÓw

4fun Media SA

Rafał Baran
prezes	zarządu									
tel.	(22)	488	41	19,	
rafal.baran@4funmedia.pl

MARkeTiNG i PUBLic ReLATiONS

Marcin wojtasik
marketing	&	social	media	director
tel.	(22)	488	41	19,	
marcin.wojtasik@4funmedia.pl

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO
Polsat Media Biuro Reklamy

katarzyna chocyk
brand	partnerships	executive
katarzyna.chocyk@polsatmedia.pl

DYSTRYBUcJA

Agnieszka Bem
sales	director
kom.	795	311	209
agnieszka.bem@
program.media

Olga Mosiej
account	manager	
kom.	577	870	555
olga.mosiej@program.
media

Agnieszka 
Hałaczkiewicz
sales	asistant
tel.	(22)	488	41	19
agnieszka.
halaczkiewicz@program.
media

2007 r.

2004 r.

2015 r.

2015 r.

ZASiĘG TecHNicZNY 
8,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
4,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
7,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
8,1 mln Hh

wŁAścicieL kANAŁU
NBcUniversal international Networks
1	Central	Saint	Giles,	
St	Giles	High	Street,	
London	WC2H	8NU	

Agnieszka Somerville
director	of	affiliate	sales,	Poland
tel.	+44	7775	028233
agnieszka.somerville@nbcuni.com

MARkeTiNG 
i PUBLic ReLATiONS

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO

Szczegóły 
na str. 65

kanały obcojęzyczne:
Playboy TV, Brazzers TV, Reality Kings TV,  The Adult Channel

2007 r.

2007 r.

2007 r.

2010 r.
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MARkeTiNG, PUBLic ReLATiONS
Shai S Sampson, 
VP	marketing	and	content

Agnieszka wójcik
managing	director,	
Shi	Communication
kom.	506	154	100
agnieszka@
shicommunication.pl

Pasjatv Sp. z o.o.

2016 r.

DYSTRYBUcJA
Pasjatv Sp. z o.o.

Barbara Guźniczak
prezes	zarządu
kom:	502	394	141
b.guzniczak@tvpasja.pl

Radosław Banak
dyrektor	ds.	dystrybucji	kanałów	
telewizyjnych
kom:	531	313	710
r.banak@tvpasja.pl

Dagmara Setnicka-kura
z-ca	dyrektora	ds.	dystrybucji	kanałów	
telewizyjnych,	specjalista	PR
kom:	502	541	073
d.setnicka-kura@tvpasja.pl

ewelina Nowacka
adminstrator	biurowy	ds.	dystrybucji	
kanałów	telewizyjnych
kom:	500	280	356
e.nowacka@tvpasja.pl

Grzegorz Szadkowski
specjalista	ds.	windykacji	i	rozliczeń
kom:	608	141	355
g.szadkowski@tvpasja.pl

wŁAścicieL 
kANAŁU
iSG Media Ltd. 

Gilad elazar CEO

SPRZeDAŻ cZASU
RekLAMOweGO
kanał bez reklam

Barbara Guźniczak 
prezes	zarządu
kom.	502	394	141
b.guzniczak@tvpasja.pl

ul. chorzowska 95/6
44-100 Gliwice

kom. 502 394 141, 531 313 710, 
502 541 073, 608 141 355

dystrybucja@tvpasja.pl

2008 r.

2008 r.

wŁAścicieL kANAŁU
TVS Sp. z o.o. 
40-126	Katowice,	Plac	Grunwaldzki	12
tel.	(32)	608	92	00,	faks	(32)	220	04	54,	
tvs@tvs.pl

Arkadiusz Hołda
prezes	zarządu	
(właściciel	kanału)	
tel.	(32)	608	92	00
sekretariat@tvs.pl

Małgorzata 
Piechoczek
pełnomocnik	

zarządu,	dyrektor	
tel.	(32)	608	92	00
sekretariat@tvs.pl

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 800 tys. Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 9,0 mln Hh

Kanały obcojęzyczne z oferty
european Television Guild: channel One Russia, RT SD i HD, RT Doc SD i HD, carousel,  Muzika, 
Dom kino, Vremya, Record TV, SBN, inspiration,
Sapphire Media international BV: Blue Hustler, Hustler TV, Hustler HD, Private TV
Pozostałe kanały obcojęzyczne:
english club TV, english club TV HD, Duck TV, Al Jazeera, Music Box UA, MotorsTV HD, Stingray 
Brava SD i HD, Stingray Djazz SD i HD, Stingray iconcerts SD i HD, Fashion TV SD i HD, Netviet.

wŁAścicieL kANAŁU
STARS.TV S.R.O. 
Czech	Republic
Havirov	–	Podlesi
Okrajova	1356/19
Okres	Karvina
PSC	736	01

konrad Przygucki
prezes	zarządu

MARkeTiNG 
i PUBLic ReLATiONS

Mariusz wójcicki
dyrektor	STARS.TV
kom.	601	050	500
mariusz.wojcicki@
starstv.eu

SPRZeDAŻ cZASU RekLAMOweGO

Polsat Media Biuro Reklamy
04-175	Warszawa,	ul.	Ostrobramska	77
sekretariat@polsatmedia.pl

2013 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,5 mln Hh

DYSTRYBUcJA
TVS Sp. z o.o. 
Anna Paleń, 
kierownik	ds.	dystrybucji	
programu	TVS	Sp.	z	o.o.
tel.	(32)	608	99	43,	
kom.	509	713	019,	
dystrybucja@tvs.pl

MARkeTiNG 
Łukasz Baron, 
kierownik	marketingu
tel.	(32)	608	99	02,	
lukasz.baron@tvs.pl

SPRZeDAŻ cZASU 
RekLAMOweGO
Monika Ugorek, 
kierownik	sprzedaży
tel.	(32)	608	92	15,	
reklama@tvs.pl



kwiecień 2017

9�
idea Ventures

Dominik Tzimas
idea Ventures

tel. 606 47 66 47, 
kontakt@ideaventures.pl

DYSTRYBUcJA
Dominik Tzimas
tel.	606	47	66	47
dominik.tzimas@ideaventures.pl

SPRZeDAŻ
cZASU RekLAMOweGO
kanały bez reklam

wŁAścicieL kANAŁU

Marc Dorcel SA 
25	rue	Plumet,	75015	Paris,	Francja
www.marcdorcelgroup.pl

MARkeTiNG, 
PUBLic ReLATiONS

Marc Dorcel SA
camille clouvel 
press	officer
tel.	+	33	1	45	67	93	30
camille.clouvel@dorcel.com

kanały obcojęzyczne

ZASiĘG TecHNicZNY
m.in. nc+, 

Orange Polska

2006 r.

2012 r.
ZASiĘG TecHNicZNY m.in. Vectra, Orange Polska

2012 r.

ul. wołoska 18, 02-675 warszawaPolcast Media Distribution Sp. z o.o.

2012 r.

DYSTRYBUcJA
Arkadiusz Taciak, dyrektor	dystrybucji
tel.		(22)	337	87	70,	kom.	534	533	647	
arek_taciak@polcast.tv

ul. Puławska 469, 02-844 warszawa
tel. (22) 276 22 40, dystrybucja@fbfmedia.com  

2011 r. 2010 r.

Frame By Frame

DYSTRYBUcJA
Zuzanna Pytka
tel.	(22)	276	22	40
dystrybucja@fbfmedia.com

2014 r.

eDUSAT cHANeL Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8
01-793 warszawa
kom.	662	216	551
sekretariat@etv.info.pl

Piotr kusznieruk
prezes	zarządu

DYSTRYBUcJA
Piotr kusznieruk, pkusznieruk@pmgroup.me
wojciech kozłowski, dyrektor	ds.	techniki

MARkeTiNG i PR kANAŁÓw
Marta krysiak, mkrysiak@pmgroup.me

2016 r. (od 2002 r. jako Edusat)

Michał winnicki entertainment

ul. Teofila Firlika 31/LB1, 71-637 Szczecin
tel. (91) 829 76 55

DYSTRYBUcJA
Małgorzata kubicka, dyrektor	sprzedaży	i	dystrybucji
kom.	505	027	104,	malgorzata.kubicka@winnicki.tv

2013 r.

inne kanały tematyczne

ZASiĘG TecHNicZNY ok. 6 mln Hh

2016 r.

2016 r.2014 r.

krzysztof Mikulski
managing	director

2014 r.

kanał obcojęzyczny

2016 r. (wcześniej iTV)
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Vivid entertainment B.V.

Shi communication ul. kordeckiego 23
05-126 Nieporęt

kom. 515 174 616

Dorota cepryńska
managing	director

Media Management europe

Joanna Twarowska 
tel.	(22)	734	48	90,	kom.	515	268	788

j.twarowska@mm-eu.tv	
ul.	11	Listopada	4,	lok.	3	

05-825	Grodzisk	Mazowiecki
http://www.mm-eu.tv	

kanały obcojęzyczne

DYSTRYBUcJA

PortMedia
Dominik Tokarzewski
tel.	509	566	772
dominik@vivid-eu.com

wŁAścicieL kANAŁÓw
Vivid entertainment B.V.
Hogehilweg	7k
1101	CA	Amsterdam
The	Netherlands	
www.vivid-eu.com
	
Michael.H.klein  
president

Delegata ul. klimczaka 8 m. 77
02-797 warszawa

wŁAścicieL kANAŁU
Serena electronics BV
Duitsepoort	8
6221	VA	Maastricht	
The	Netherlands	
tel.	+31	43	852	5212	
sales@serenaelectronics.com

M. Paolo esposito
dyrektor

DYSTRYBUcJA

DeLeGATA
krzysztof kołodziej
kom.	502	444	601
k.kolodziej@delegata.pl,	

katarzyna Jadczak
tel.	(22)	646	33	60
k.jadczak@delegata.pl,	


