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Tematyki 
w modelu

W 
dodatku o kanałach tematycznych jak co roku 
staramy się „ugryźć” temat zjawiska telewizji 
jako medium oraz jej biznesowego aspektu, we 
wszystkich aktualnych odsłonach. A na rynku 
mediów jest w ostatnim czasie tyle przekształ-
ceń własnościowych, że mam niekiedy wraże-
nie, że kapitalizm zaczął się w Polsce wczoraj. 

Tymczasem, według amerykańskiej organizacji Freedom House, poziom 
niezależności mediów w naszym kraju jest wyjątkowo niski. Organiza-
cja uzasadnia to m.in. zakusami władzy, żeby ograniczyć obcy kapitał 
w mediach, oraz działaniami mediów publicznych o charakterze pro-
pagandowym. Przypomnijmy, że ustawa o dekoncentracji kapitałowej 
w mediach jest gotowa i zapowiadana przez polityków obozu rządzące-
go od ponad roku. I jak miecz Damoklesa wisi nad naszymi głowami.
W komentarzu do corocznego raportu Freedom House (opublikowanym 
w kwietniu br.), dotyczącym demokratyzacji w różnych krajach na całym 
świecie, Anna Wójcik, prawnik i socjolog z Poznańskiego Centrum Praw 
Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stwier-
dziła, że niezależne media w Polsce są w niezłym stanie w porównaniu 
z innymi krajami Europy Środkowej, przy czym są coraz słabsze bizne-
sowo, ponieważ reklamodawcy odchodzą z mediów tradycyjnych do 
internetu. A tylko niewielu wydawcom i nadawcom udało się wdrożyć 
efektywny model biznesowy w sieci. Chociaż – to już ocena redakcyjna  
– na tę sieć i telewizję wewnątrz niej stawiają dziś uparcie wszystkie 
podmioty, niezrażone np. ostatnimi perturbacjami światowych mediów 
społecznościowych.
Jak słabe biznesowo będą polskie media – zarówno tradycyjne, jak i nie-
tradycyjne w momencie odcinania ich od źródeł zagranicznego kapitału? 
Czy ich wagę udźwignąć miałby polski budżet, z którego już i tak w dużej 
mierze finansowane są media tzw. publiczne? I czy tak jak w przypadku 
słynnej kary dla TVN, nałożonej, a następnie anulowanej przez KRRIT, 
sporne sprawy nadających w Polsce firm docierać miałyby do szczebla 
Departamentu Stanu USA?
Pytań jest oczywiście więcej, bo zapewne los wielu „tematyków” waży 
się w tej chwili na skutek najważniejszej na naszym rynku fuzji ostat-
niego roku – Discovery – TVN. Niektóre z anten obu firm mają niemal 
bliźniaczy profil, trudno więc przypuszczać, że w przyszłości obroni się 
ich model biznesowy.  
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Minione miesiące przyniosły 
rynkowi kilka zdarzeń, m.in. 
natury kapitałowo-właściciel-
skiej, których wpływ na kształt 
polskiej sceny medialnej jest nie-
zaprzeczalny. Po pierwsze – stacje 
telewizyjne Grupy Zjednoczone 
Przedsiębiorstwa Rozrywko-
we znalazły się w końcówce 
2017 roku w portfolio Grupy 
Polsat (na skutek kupna udzia-
łów spółek telewizyjnych ZPR). 
Być może bieżący rok przyniesie 
także przetasowania dotyczące 
programmingu stacji będących 
dotychczas w gestii ZPR-ów, choć 
przedstawiciele Polsatu twierdzą, 
że nie ma takiej potrzeby. Po dru-
gie – aż trzy z czterech nowych 
stacji telewizji naziemnej nada-
jące (od końca 2016 roku) z MUX 
8 również znalazły w 2017 roku 
nowych właścicieli. Na skutek 
transakcji jw. – FOCUS i Nowa 
TV, ale prócz tego – właścicie-
lem stacji METRO została firma 
Discovery, a właścicielem Zoom 
TV – Grupa Kino Polska TV S.A. 
Stacje MUX 8, których pojawienie 
się na przełomie lat 2016/2017  
zatrzęsło nieco rynkiem tema-
tycznych telewizji płatnych, nie 
zrobiły więc w świecie polskich 
mediów wielkiej, samodzielnej 
kariery. Można za to mówić 
o konsolidacji rynku naziemnej 
telewizji cyfrowej w 2017 r. Po 

przejęciu Grupy TVN i Metro 
TV, firma Discovery będzie mieć 
4 kanały w portfolio naziem-
nej telewizji cyfrowej (TVN, 
TVN7, TTV i Metro TV). Grupa 
Polsat będzie mieć 8 kanałów 
nadawanych naziemnie (Polsat, 
Super Polsat, ESKA TV, Polo 

TV, FOKUS TV, Nowa TV, TV4 
i TV6). Z kolei Kino Polska TV, 
które w styczniu br. kupiło za 
10 mln zł pozostałe 30 proc. 
udziałów nadawcy Zoom TV, 
zaczęło rozmowy z Agorą doty-
czące przejęcia 41 proc. udziałów 
Stopklatki TV (w której ma już 

Rynek przesycony, 
stacji	przybywa

TEksT danuTa harEnda foT. archiWum

2017	to	na	rynku	kanałów	tematycznych	czas	wyciszenia	pod	
względem	liczby	zupełnie	nowych	stacji	telewizyjnych,	co	nie	znaczy	
że	jako	widzowie	nie	otrzymaliśmy	w	tym	okresie	od	nadawców	
kilku	ciekawych,	niszowych	propozycji.	2017	z	pewnością	bardziej	
niż	inne	lata	obfitował	w	przemiany	telewizyjnych	brandów,	choć	
na	ogół	nie	były	to	zmiany	sięgające	gruntownego	przeobrażenia	
profilu	danego	kanału.

Serial na antenie stacji Epic Drama „Zaraza”

Ogółem – w 2017 roku na rynku telewizyjnym 
działało ponad 250 nadawanych w j. polskim 
stacji telewizyjnych, z czego firma Nielsen 
monitorowała: programowo – 159, a spotowo 
– 147 kanałów. 
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41 proc. udziałów). Może więc 
wkrótce zostać właścicielem 2 
nadawanych naziemnie kanałów. 
Po trzecie – w 2017 roku miało 
miejsce udane rozwinięcie przez 
wybranych nadawców formuły 

kanałów tzw. okolicznościo-
wych – sportowych. Pomysł ten 
sprawdził już na rynku zarówno 
rodzimy Cyfrowy Polsat (kanały: 
Tenis Premium i Tenis Premium 

2), jak i firma Discovery. Notabe-
ne – Grupa CP planuje jesienią 
br. uruchomienie dwóch dodat-
kowych kanałów sportowych 
umożliwiających prezentację 
oferty dla kibiców piłkarskich 
na czas transmisji meczów Ligi 
Mistrzów, które (wraz z Ligą 
Europy) będą obecne w kanałach 
Polsatu do 2021 roku.

Z kolei należące do Discovery 
kanały Eurosport 3, 4 i 5 pokazały 
cale spektrum możliwości anten 
tworzonych czasowo, z okazji 
gigantycznej międzynarodowej 
imprezy, jaką były w 2018 roku 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

w Korei. Widzowie mieli dzięki 
nim okazję nie tylko do śledzenia 
zmagań sportowych godzina po 
godzinie, ale również do podziwia-
nia egzotyki kraju będącego areną 
tej sportowej rywalizacji.
Po czwarte – trwał w minionych 
miesiącach wyjątkowy urodzaj 
na rebranding – „pod marketin-
gowy nóż” szły zarówno marki 
z dorobkiem – np. Viva Polska, 
jak i takie brandy, które za słabo 
przyznawały się dotąd w nazwie 
do wiodącego brandu firmy-matki 
(np. Muzo TV przemianowany na 
Polsat Music czy Hip Hop – na 
ESKA Rock TV).

czołówka peletonu
W rankingu rocznym (2017) 
udziałów w oglądalności stacji 
tematycznych wybieranych przez 
widzów telewizji z grupy 4+, na 
podium brylują stacje informacyj-
ne (TVN24, TVP INFO), w takiej 
właśnie kolejności mimo zasięgu 
TVP INFO większego o 37,5 proc. 
Sztandarowy program informa-

cyjny TVP komentujący rzeczy-
wistość „W tyle wizji” nie przebił 
oglądalnością programu na wzór 
którego został stworzony – „Szkła 
kontaktowego” TVN.

Kanały z pierwszej dziesiątki 
przynależą do: Discovery, TVP, 
Grupy Polsat i Kino Polska S.A.
W rankingu rocznym (2017) 
udziałów w oglądalności stacji 
tematycznych wybieranych 
przez widzów telewizji kablowej, 
w pierwszej dziesiątce na czele 
królują te same stacje informa-

Stacje uruchomione 
– 2017/2018

l Epic	Drama	
l Super	Polsat
l Polsat	Doku
l HGTV
l wPolsce.pl
l Jazz	TV
l 2x2
l Eleven	Sports	4
l Golf	Channel	Polska
l Gametoon	HD
l E-sport	TV
l GINX		Esports	TV	
l NoBox	TV
l  Stacje okol icznościowe 

Tennis	 Premium	 i	 Tenis	
Premium	2 (w 4 terminach 
międzynarodowych zawodów 
tenisowych)

l  Stacje okolicznościowe: 
Eurosport	3,	4,	5 (w terminie 
Igrzysk Olimpijskich Pyeong-
chang 2018)

W planach 

l  Zee	One
l  Republika	Film

Zniknęły z rynku 
lub zmieniły brand 

l  Universal	Channel	
l  Viva	 Polska	 (zmiana na 

muzyczną  s t ac j ę 	 MTV	
Music)

l  Hip	Hop	TV (zmiana na ESKA	
Rock	TV)

l  FilmBox (zmiana na Kino	
TV)

l  FilmBoxPremium (zmiana na 
FilmBoxPremium	HD)

l  Nickelodeon	HD	(zmiana na 
Nicktoons)	

l  TVO	(zmiana na TV	Okazje)
l  Muzo	TV	(zmiana na Polsat	

Music)

Techniczna możliwość odbioru 
stacji w panelu Nielsena

grudzień 2017

TVP Info 99,1%

TVN24 61,6%

Średnia oglądalność wybranych programów w 2017 roku, 16+

stacja SHR %

SZKŁO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ TVN24 5,78%

W TYLE WIZJI /PROG.SATYR./ TVP INFO (TVP3) 4,71%
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cyjne (TVN24 i TVP INFO). Więk-
szość z pozostałych tematycznych 
liderów to stacje należące do 
firmy Discovery, w tym anteny 
TVN. Wyjątkiem od reguły są tu 
tylko 2 stacje TVP – TVP INFO 
i TVP Seriale, Polsat 2 oraz kanał 
dziecięcy nc+, czyli MiniMini+. 
Ciekawe, czy realnym efektem 
fuzji Discovery – Scripps – TVN 
będą w przyszłości także fuzje 
anten tematycznych?

Na fali telewizja 
historyczna…
Pełnowartościowy telewizyjny 
kanał serialowo-historyczno-
kostiumowy uruchomiła w końcu 
2017 roku firma Viasat World 
Ltd. Epic Drama z jej portfolio to 
obok stacji HGTV (obecnie port-
folio Discovery), debiutującej na 
początku minionego roku – jedna 
z najwartościowszych tematycz-
nych nowości na rynku. Epic 
Drama wypełnia wśród „tematy-
ków” trend wykreowany ostatnio 
w telewizjach ogólnopolskich (vide 
– TVP i „Korona królów”), a także 
w kanałach premium spod znaku 
HBO („Gra o tron”) czy CANAL+ 
(„Wersal – prawo krwi”).

…i gamingowa
Sport rozumiany jako gry w wer-
sji online robi medialną karierę 
w globalnej sieci. Ale i klasyczna 
telewizja i jej włodarze posta-
nowili na popularności zjawiska 
zarobić, choć nieco przespali 

moment pojawienia się e-sportu, 
w efekcie czego zadomowił się 
on głównie w internecie. Ale 
i w tradycyjnej telewizji pojawiły 
się na polskim rynku nowości 
spod znaku e-sportu – stacje 
Gametoon HD i E-sport TV.
Medialnej broni w wydaniu kla-
sycznej sportowej telewizji pre-
mium nie składa firma ELEVEN 
SPORTS, która w końcu ub.r. 
wprowadziła na rynek kolejną 
stację – Eleven Sports 4 i która 
planuje rozwój swojego portfo-
lio z wykorzystaniem kontentu 
wysokiej jakości – 4 K.

klasyka w odwrocie?
A jak wyglądał rynek z punktu 
widzenia operatora – dystrybuto-
ra? Jak wynika z badania portalu 
ScreenLovers, najmniejszy popyt 

odnotowano w minionym roku 
na… klasyczne kanały tematycz-
ne. Rynek się spolaryzował i ope-
ratorzy szukają głównie stacji 
bezpłatnych (free to air), czyli 
żyjących wyłącznie z reklamy, 
oraz stacji premium, czyli tych, 
za które trzeba dodatkowo zapła-
cić, jak np. HBO (z wysokojakoś-
ciowym kontentem) Na popyt 
zapewne nie będą narzekać stacje 
sportowe (m.in. właśnie w wersji 
tzw. okazjonalnej) i dokumen-
talne. W pozostałych katego-
riach – filmowych, serialowych, 
lifestyle’owych, dziecięcych, czy 
newsowych – rynek nasycił się 
i wprowadzenie kolejnych kana-
łów może być już trudniejsze. 
Respondenci ScreenLovers widzą 
też przesyt w segmencie stacji 
muzycznych. 

„Rozpustnice” – inna sztandarowa produkcja stacji Epic Drama

Dorota 
Żurkowska-Bytner, 
SVP	country	manager	
Discovery	Polska

Jak Pani ocenia stan rynku 
kanałów tematycznych w Polsce 
AD 2018 i miejsce na nim firmy 
Discovery?
Telewizja jest obecnie pojęciem 
o wiele szerszym niż jeszcze kilka 
lat temu. Postrzegamy ją w kate-
gorii „Total Video”, które odpo-
wiada na specyficzne potrzeby 
konkretnego widza i towarzyszy 
mu w podróży pomiędzy ekrana-
mi. Dlatego też, chociaż polski 
rynek kanałów tematycznych 

można uznać za nasycony, to 
wciąż istnieje wiele interesują-
cych perspektyw rozwoju.
Innowacja od zawsze leżała 
u podstaw Discovery. Staramy 
się zatem dostrzegać potencjał 
trendów widocznych na rynku 
i wytyczać nowe kierunki zmian. 
Z pewnością szansą dla branży 
jest tworzenie produktów pod 
kątem społeczności pasjona-
tów. Świetnym przykładem 
może być nasze podejście do 
ostatnich igrzysk olimpijskich 
w Korei Południowej, gdzie 
celem było dotarcie do masowej 
publiczności poprzez możliwie 
jak największą liczbę platform 
– telewizję linearną, przestrzeń 
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digital oraz strefy kibica. Dzięki 
strategii 360 stopni mogliśmy 
zaoferować polskim kibicom 
wyjątkowe doświadczenie na 
dotychczas niespotykaną skalę, 
a każdy odbiorca mógł swobod-
nie wybrać sposób, w jaki chce 
śledzić igrzyska. Co istotne, 
musieliśmy również znaleźć 
narrację i narzędzia adekwatne 
do tworzenia kontentu prze-
znaczonego na różne platformy. 
Udało się to dzięki wykorzystaniu 
najnowszych technologii oraz 

współpracy z ekspertami i influ-
encerami, z którymi widzowie 
znaleźli wspólny język.
Oczywiście tego typu podejście 
rodzi potrzebę adekwatnego 
pomiaru, który nie ograniczałby 
się tylko to tradycyjnego ekra-
nu telewizora. I tutaj również 
postanowiliśmy wyznaczyć 
pewien trend, dokonując bez-
precedensowej próby zmierze-
nia łącznej oglądalności relacji 
z igrzysk na wszystkich ekranach 
w całej Europie. Analizowaliśmy 

dane z wielu źródeł, uwzględ-
niając nie tylko oglądalność, 
ale także liczbę użytkowników 
oraz ich zaangażowanie. Dzię-
ki tej metodologii wiemy już, 
że były to rekordowe igrzyska 
– ponad 1,7 mld godzin obejrza-
nych materiałów wideo, ponad 
4,5 mld odtworzeń i 386 mln 
zaangażowanych widzów przed 
ekranami wszystkich platform. 
Takie wyniki pozwalają nam 
spoglądać z optymizmem w przy-
szłość.

Edyta Sadowska 
–	dyrektor	Pionu	
Programowego	
platformy	nc+

Jak ocenia Pani stan rynku 
telewizyjnych kanałów tema-
tycznych w Polsce AD 2018? 
Czy jest na nim jeszcze miejsce 
na kolejne stacje?
Rynek kanałów tematycz-
nych w Polsce jest przede wszyst-
kim bardzo nasycony, a widzowie 
mają do wyboru kilka stacji 
z każdego obszaru tematycznego. 
To powoduje, że walka o uwagę 
widza już dziś jest bardzo widocz-
na, a kanały, które pojawią się 
na rynku, będą ją tylko nasilać. 
Wydawcy kanałów, w szczegól-
ności tych nowych, będą więc 
w konsekwencji zmuszeni do 
stałego rozwijania swojej oferty 
programowej oraz zwiększenia 
nakładów na promocję. W dłuż-
szej perspektywie będzie się to 
wiązało z kolejnymi inwestycjami 
finansowymi, m.in. w wysokiej 
jakości produkcje. Rynek finalnie 
zweryfikuje, czy nowe kanały 
i ich oferta programowa spotkają 
się z zainteresowaniem i trafią 
w gusta odbiorców.

Czy czujecie w tej materii na ple-
cach oddech konkurencji po fuzji 
Discovery – Scripps – TVN?
Na rosnącej konkurencji na rynku 
telewizyjnym zawsze skorzystają 
odbiorcy – im większa konku-
rencja, tym większe inwestycje 
nadawców w wysokiej jakości 
produkcje i unikatowe treści, 
a w rezultacie ciekawsza ofer-

ta programowa. Obserwujemy 
działania innych międzynarodo-
wych graczy, ale jednocześnie 
konsekwentnie realizujemy 
naszą strategię i budujemy 
przewagę konkurencyjną opartą 
na treściach premium i własnych 
autorskich produkcjach. Takie 
kanały jak Kuchnia+ czy Domo+ 
dzięki swoim autorskim forma-
tom do dzisiaj wyznaczają trendy 
w stylu życia Polaków. Z kolei np. 
nSport+ gwarantuje znakomity 
poziom transmisji, chociażby 
zawodów żużlowych. Dużym 
plusem naszej oferty jest szeroki 
zakres kanałów tematycznych, 
ponieważ znajdziemy tu nie tylko 
marki lifestyle’owe, sportowe 
i dokumentalne, ale również te 
skierowane do najmłodszych 
widzów czy fanów seriali.

Na ile inwestycje firmy nc+ 
w jakość odbioru treści – 4K czy 

oryginalne produkcje własne 
– wzmocniły pozycje nc+ na 
polskim rynku w 2017 roku? 
Jakie doświadczenia ma firma, 
jeśli chodzi o produkcje własne 
4K, kolejne nowe seriale?
Jesienią ub. roku zapoczątko-
waliśmy rewolucję 4K i jako 
pierwsi w Polsce zaprezento-
waliśmy widzom wydarzenia 
sportowe w jakości 4K. Pra-
cujemy jednocześnie nad tym, 
aby nasi klienci mogli zobaczyć 
kolejne transmisje i treści w 
4K, nie tylko z kategorii spor-
towej. Wiosną oddaliśmy w ręce 
widzów pierwszy serialowy 
thriller produkcji CANAL+ zre-
alizowany w 4K, „KRUK. Szepty 
słychać po zmroku”. Podjęliśmy 
również strategiczną decyzję co 
do naszych przyszłych produkcji 
własnych, które mają być reali-
zowane również w 4K. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z naszych 
wyników biznesowych, co tylko 
potwierdza, że obrany przez 
nas kierunek jest właściwy. 
Inwestycje w technologię 4K 
to dla nas strategiczny cel na 
ten rok.

Czy operatorzy kablowi prze-
sadzają, proponując prace nad 
Kodeksem Dobrych Praktyk, 
regulującym po części stosun-
ki na rynku nadawcy – dys-
trybutorzy płatnych kanałów 
tematycznych?
Operatorzy kablowi są dla nas 
bardzo ważnymi partnerami 
biznesowymi. Z uwagą przygląda-
my się proponowanym przez nich 
rozwiązaniom i zawsze jesteśmy 
otwarci na dyskusję.
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Maciej Stec,
członek	zarządu
Telewizji	Polsat
oraz	Cyfrowego	Polsatu

Mówił Pan w ub.r., że pol-
ski rynek reklamowy jest za 
mały, by obsługiwać jeszcze 
(prócz kanałów satelitarno-
kablowych) kanały pochodzące 
z multipleksów. A tymczasem 
Grupa Polsat kupiła kanały 
telewizyjne pochodzące właś-
nie z naziemnych platform 
cyfrowych, czyli te należące 
do tej pory do Zjednoczonych 
Przedsiębiorstw Rozrywko-
wych.
Te kanały generowały przychody 
i dobre wyniki finansowe i to stało 
się elementem naszej strategii. To 
w związku z nimi przewidujemy 
synergie na 15 mln zł rocznie, 
a pochodzące z trzech źródeł: ze 
sprzedaży reklam (50–60 proc. 
tych synergii), z wykorzystania 
techniki – pojemności sateli-
tarnej, nadawania (30 proc.) 
oraz synergii programowych 
(10–20 proc.).

Czy na skutek tych synergii 
będziecie chcieli przydać tym 
multipleksowym antenom włas-
nego charakteru?

Kupiliśmy kanały, które są w bar-
dzo dobrej kondycji, gdy chodzi 
o oglądalność, z własną tożsa-
mością. Świadomie nie wpro-
wadzaliśmy żadnych zmian do 
zespołów. Kupiliśmy produkt, 
który ma teraz ok. 2,9 proc. 
udziału w rynku oglądalności tv. 
To bardzo dobry wynik.

A nie przeszkadza Panu że 
FOCUS TV ma podobny profil do 
Polsat Doku?
Ja się cieszę z tego, że mamy go 
w portfolio! Co prawda, jeśli cho-
dzi o jego nadawcę, wciąż jeste-
śmy w tej spółce udziałowcem 
mniejszościowym, ale ta stacja 

w rankingu stacji dokumentalnych 
jest na pierwszym miejscu i jest 
najlepiej oglądana w kraju.

Będą te synergie między FOCU-
SEM TV a Polsat Doku?
Gdybyśmy mieli  patent na 
wszystkie telewizje tematyczne, 
to robilibyśmy ich 200. Telewizja 
to jest pewien koncept, budo-
wanie tożsamości i strategia 
programowa.

W nawiązaniu do wyników 
Grupy Polsat za 2017 rok – da się 
zauważyć, że oglądalność głów-
nej anteny Polsatu nieco spada. 
I to mimo nowości w ramówce 
i udanych kontynuacji, a nawet 
– reanimacji, jak w przypadku 
„Dancing with the Stars”.
Jak się spojrzy na nasze wyniki 
finansowe, można zauważyć, 
że w naszym DNA jest kontrola 
kosztów. Mówiąc kolokwialnie 
– nie inwestujemy „na pusto”. IV 
kwartał ub. roku zakończył się co 
prawda wzrostem wydatków na 
reklamę telewizyjną – 5,6 p.p r/r, 
ale w skali całego 2017 już nie 
było tak różowo – tylko 1,3 p.p. 
Pamiętajmy, że jako firma dopa-
sowujemy inwestycje do poten-
cjału przychodowego, a mówiąc 
inaczej – nasze inwestycje muszą 
się zwracać. 

Maciej Bral, 
general	manager	
Central	Europe

Jaka jest pozycja Grupy FOX 
Networks Group i jej kanałów 
na rynku kanałów tematycznych 
w Polsce AD 2018?
Nasza grupa ma bardzo silną 
pozycję na rynku zarówno lokal-
nym, jak i globalnym. Nadawane 
przez nas programy rozrywkowe, 
popularnonaukowe i sportowe 
ogląda ponad 250 mln widzów 
w 150 mln gospodarstw domo-
wych – spółka FNG ma więc 
pozycję regionalnego lidera. 
Marki kanałów, jak również 
programy, są bardzo dobrze 
postrzegane przez branżę oraz 
widzów. Badania Brand Tracker, 
jakie prowadzimy 2 razy w roku 

wśród widzów płatnej telewizji, 
pokazują, że świadomość klu-
czowych marek firmy – Natio-
nal Geographic i FOX – jest na 

poziomie odpowiednio 93 proc. 
i 95 proc. Produkcje FOX zyskują 
zawsze duży rozgłos, zajmujemy 
pierwsze miejsca wśród marek 
rozrywkowych, oferując najlepsze 
produkcje, niedostępne na innych 
kanałach. Z kolei National Geo-
graphic to nie tylko marka numer 
jeden, ale już instytucja wśród 
marek (śmiech); niesamowita 
jakość, nowatorstwo w podejściu 
do tematów, trudno o bardziej 
inspirujące i angażujące pro-
gramy naukowe i odkrywcze. 
W propagowaniu misji pomagają 
nam nie tylko naukowe sławy, ale 
czołówka Hollywood: Will Smith, 
Antonio Banderas, Morgan Fre-
eman czy Darren Aronofsky.
Dystrybucja kanałów jest na 
porządnym poziomie, ale oczy-
wiście ambicje mamy duże, 
więc nie spoczywamy na laurach 

Rynek przesycony, stacji przybywa



d
o
d
a
te

k
 s

p
e
c
ja

ln
y

kwiecień 2018

12 Rynek przesycony, stacji przybywa

Izabella Wiley, 
dyrektor	generalna	
w	A+E	Networks	
na	Polskę	i	kraje	Europy	
Środkowowschodniej

Jak ocenia Pani stan rynku tele-
wizyjnych kanałów tematycz-
nych w Polsce AD 2018 ? Czy jest 
miejsce na kolejne stacje?

Tworzenie nowych kanałów ma 
sens tylko, gdy stoi za tym silna 
oferta programowa i gruntow-
ne badania. Trzeba również 
obserwować rynek i nadążać 
za trendami. Na rynku płatnej 
telewizji w Polsce dostrzegam 
odważne zmiany w ofercie 
operatorów – platformy moni-
torują ofertę kanałów i zdarza 
się, że zastępują stacje o niskiej 

oglądalności i słabej ofercie 
atrakcyjniejszymi produktami. 
Z kolei abonenci nie boją się 
zmieniać dostawców usług – są 
coraz częściej znużeni niezmien-
ną od lat ofertą aktualnego 
dostawcy, nieinwestowaniem 
w nowe rozwiązania technolo-
giczne i w rezultacie przenoszą 
się do innej sieci, która oferuje 
marki inwestujące w marke-

Bogusław Kisielewski,
prezes	zarządu	
Kino	Polska	TV	S.A.

Jak Pan ocenia stan rynku kana-
łów tematycznych w Polsce AD 
2018 i miejsce na nim Grupy 
Kino Polska TV? Czy na rynku 
medialnym jest jeszcze miejsce 
na kolejne stacje?
Rynek telewizyjny w Polsce jest 
już nasycony. Ilość pieniędzy 
przeznaczana na reklamę w tele-
wizji jest ograniczona i jeszcze 
większa liczba kanałów telewi-
zyjnych do ich podziału wpły-
nęłaby na pogorszenie jakości 
oferty programowej nadawców. 
To z kolei niekorzystnie przeło-
żyłoby się na wizerunek telewizji 
jako takiej. My jako Grupa Kino 
Polska należymy do czołowych 
grup telewizyjnych w Polsce, 
nasza pozycja jest już ugrunto-
wana, dlatego możemy skupić 
się na dalszym rozwoju naszych 
kanałów.

Kupno całościowych udziałów 
Zoom TV i – perspektywicznie 
– Stopklatki TV powiększy 
portfolio, ale to także spora 
inwestycja. Jak/czy zaważy to na 
sytuacji finansowej Grupy Kino 
Polska TV?
Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyników Kino Polska TV SA za 
2017 rok i dysponujemy własnymi 
środkami na inwestycje. W ubie-
głym roku przekroczyliśmy nasze 
założenia kilkakrotnie pomimo 

nierentownego kanału Zoom TV. 
Przewiduję, że w tym roku wyka-
żemy dalsze wzrosty, bo wszyst-
kie obszary naszej działalności 
są rentowne. Do tego znacznie 
mniejszą stratę wykaże Zoom TV, 
co pozytywnie odbije się na wyni-
kach. Jest bardzo prawdopodobne, 
że Zoom TV stanie się rentowny 
już w tym roku.

Czy operatorzy kablowi prze-
sadzają, proponując prace nad 
Kodeksem Dobrych Praktyk, 
regulującym po części stosunki 
na rynku nadawcy – dystrybu-
torzy płatnych kanałów tema-
tycznych?
Naturalne jest to, że każda 
branża stara się dbać przede 
wszystkim o własne interesy. My, 
jako dystrybutor wielu kanałów 
tematycznych, zawsze staramy 
się porozumieć z operatorem, 
niezależnie od jego siły rynko-
wej. Nigdy nie nadużywaliśmy 
własnej pozycji w negocjacjach 
z mniejszymi operatorami.

i nieustannie pracujemy nad 
udostępnieniem kanałów jak 
najszerszej publiczności. Bardzo 
się cieszę, że teraz także ja mogę 
przyczynić się do dalszego suk-
cesu tych marek.

Jak widzi Pan możliwość wzmoc-
nienia pozycji płatnych telewi-
zyjnych kanałów tematycznych 
wobec coraz mocniejszych na 
rynku ofert serwisów streamin-
gowych?
Wiadomo, że dla każdego rodzaju 
serwisów czy kanałów najważ-
niejszy jest kontent, jego jakość 
i dopasowanie do oczekiwań 
widzów. Nieustannie wiec inwe-

stujemy i dokładamy starań, aby 
zapewnić kanałom i serwisom 
jak najszerszą dystrybucję. Popyt 
na SVOD rośnie i my odpowia-
damy na niego, współpracując 
bezpośrednio z operatorami. 
Wprowadzil iśmy już SVOD 
na kilku rynkach pod szyldem 
FOX i National Geographic. To 
bardzo bogata oferta i dlatego 
została doskonale przyjęta przez 
dystrybutorów i widzów. Mogę 
zdradzić, że już niebawem będą 
mogli z niej korzystać także 
polscy widzowie, gdyż wpro-
wadzamy te serwisy także tu 
we współpracy z jednym z ope-
ratorów.

Czy jako nowy szef planu-
je Pan wprowadzenie zmian 
(jakich?) w funkcjonowaniu tej 
części biznesu FOXA w Polsce? 
Czy 2018 rok to może jeszcze nie 
pora na takie zmiany?
Uważam, że jest jeszcze za wcześnie, 
by w ogóle o tym mówić. Jestem na 
etapie wdrażania się w nasz biznes 
zarówno lokalny, jak i w Europie 
Środkowej. Jak wspomniałem na 
początku, nasz biznes ma się bardzo 
dobrze! Bez wątpienia jednak mogę 
stwierdzić, że jest to niezwykle 
ekscytujący i dynamiczny czas dla 
całego rynku tej branży. Cieszę 
się, że mogłem się znaleźć na tym 
miejscu i w tym czasie.
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ting. Telewizja w tradycyjnym, 
linearnym modelu stoi przed 
dużym wyzwaniem. Największe 
stacje naziemne tracą widzów 
na rzecz kanałów tematycznych 
– tych płatnych i dostępnych 
na mult ip leksach.  W A+E 
Networks wierzymy w jakość 
naszej oferty, ale nie skupiamy 
się na posiadaniu dużej liczby 
kanałów, napędzanych często 
powtórkami tych samych pro-
gramów na wielu antenach. 
Naszym celem jest, by 4 obecne 
na rynku stacje – HISTORY, H2, 
Crime+Investigation Polsat oraz 
Lifetime były satysfakcjonujące 
dla widzów i pomagały realizo-
wać cele sprzedażowe naszych 
partnerów dystrybucyjnych.

Jakie korzyści przynosi firmie 
rozwój telewizyjnych polskich 
produkcji oryginalnych? Czy ten 
rok będzie równie bogaty w takie 
inwestycje?
Z roku na rok produkujemy coraz 
więcej godzin lokalnych treści 
na nasze anteny w Polsce oraz 
w Europie Środkowowschodniej 
– co wyróżnia nas na tle bezpo-
średniej konkurencji. Kanał kry-
minalny Crime+Investigation 
(CI Polsat) od 4 lat jest pod tym 
względem liderem w swojej 
kategorii. Widzowie odbierają to 

dobrze, o czym świadczy wzrost 
oglądalności kanału, a także 
wydłużenie ATS-u – średniego 
czasu oglądania CI Polsat. Do 
tej pory wyprodukowaliśmy 11 
oryginalnych lokalnych produk-
cji – 111 odcinków polskich pro-
gramów. Lokalne produkcje są 
pozytywnie przyjmowane przez 
widzów, a także udowadniają 
operatorom i rynkowi, że poważ-
nie i z rozmachem podchodzimy 
do funkcjonowania na lokalnym 
rynku. Mieliśmy zaszczyt i przy-
jemność współpracować m.in. 
z reżyserką Agnieszką Holland, 
legendą programów kryminal-
nych Michałem Fajbusiewiczem, 

blogerką i stylistką Tamarą 
Gonzalez-Perea (Macademian 
Girl), historykiem Michałem 
Wójcikiem, profilerką Justyną 
Poznańską czy aktorką Katarzy-
ną Bujakiewicz. Tej wiosny we 
współpracy z dziennikiem Fakt 
realizujemy drugą 6-odcinko-
wą serię programu „Polskie 
zabójczynie”. Każdy odcinek 
poświęcony jest innej, osadzo-
nej w rzeczywistości zbrodni. 
Równolegle z premierą tego 
programu pracujemy nad trze-
ma lokalnymi formatami, które 
chcemy zaprezentować widzom 
w ciągu kolejnych 12 m-cy.

Firma A+E w Polsce wyróżnia 
się wśród nadawców na polskim 
rynku wyjątkową aktywnością 
w internecie – m.in. na profi-
lach społecznościowych swoich 
anten. Co nowego w tej materii 
w 2018 roku?
Media społecznościowe są istot-
nym elementem komunikacji 
z naszymi widzami. Z jednej 
strony to platforma pozwalająca 
wzbogacić serwowane widzom 
treści, z drugiej to narzędzie, 
które pozwala uzyskać informa-
cje zwrotne, które z kolei mają 
wpływ na to, co można zoba-
czyć na antenie. Mamy strony 
internetowe kanałów, jesteśmy 
na najważniejszych platformach 
społecznościowych – Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram. 
Społeczność HISTORY jest nie-
samowicie aktywna i chętnie 
bierze udział we wszelakich 
działaniach pozantenowych. 
Odbiorcy oczekują dodatkowych 
treści stanowiących wartość 
dodaną do kontentu telewizyj-
nego. Naszą społeczność tworzy 
ponad 300 tys. fanów na różnych 
platformach. Dzięki komentarzom 
i opiniom wiemy, jakie są ich 
oczekiwania i w którym kierunku 
powinniśmy się rozwijać. Bar-
dzo ważnym kierunkiem naszej 
strategii jest produkcja treści 
przeznaczonych wyłącznie do 
mediów społecznościowych, jak 
Facebook czy YouTube wokół 
tematów bliskich marce HISTO-
RY, Crime+Investigation czy 
Lifetime. Razem z pasjonatami, 
profesjonalistami i hobbysta-

„Skarby polskie – Niedzica”  – oryginalna produkcja polskiego 
oddziału A+E

Izabella Wiley
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mi stworzyliśmy od 2016 roku 
ponad 100 materiałów wideo. 
Spotkaliśmy się ze światowymi 

gwiazdami muzyki – zespołem 
Sabaton, nordycką grupą War-
druna czy zawodnikiem MMA 

– Janem Błachowiczem, by 
dostarczyć fanom i widzom jak 
najwięcej najciekawszych treści 
o sprawach, które ich interesują 
i jednocześnie pasują do naszej 
marki. W roku 2018 premierę 
będzie miała najpopularniejsza 
gra planszowa „Valhalla” pod 
patronatem HISTORY, a także 
nasz pierwszy internetowy 
10-odcinkowy serial fabularny 
„Ostatni Wiking” autorstwa 
Łukasza Jedynastego, w którym 
to zabierzemy internautów na 
średniowieczną wyprawę na… 
Mazury. Poza wikingami – na 
ekranie znamienici goście, np. 
Kazik Staszewski czy Grzegorz 
Halama. To jeden z kilku nowa-
torskich pomysłów, nad którymi 
teraz pracujemy.

Rynek przesycony, stacji przybywa

„Polskie zabójczynie” – oryginalna produkcja polskiego oddziału A+E

Jo Sherlock	pełni	
funkcję	VP,	affiliate	sales,	
NBCUniversal	International	
Networks,	UK,	MEA,	GAS,	
Benelux	&	Central	Eastern	
Europe	w	londyńskiej	
siedzibie	spółki.	
Od	2013	roku	prowadzi	
działania	sprzedażowe	dla	
polskich	kanałów	NBCUNI.

Nasze portfolio w Polsce zapewnia 
dostęp do kanałów o zdefiniowa-
nych gatunkach, atrakcyjnych dla 
widzów z rozmaitymi pasjami: to 
skupiona na tematyce kryminału 
i sensacji 13 Ulica, popkulturowy 
E! oraz SCI FI, kanał o tematyce 
science fiction i fantasy. Z badań 
wynika, że ponad 85 proc. Pola-
ków interesuje się gatunkiem 
kryminalnym, trzy czwarte 
– produkcjami science fiction 
i fabularnymi, a ponad dwie 
trzecie kobiet w wieku 18–49 lat 
śledzi informacje o celebrytach 
i interesuje się popkulturą*.
Rozwijając strategie program-
mingowe, marketingowe i dys-
trybucyjne, stosujemy narzędzia 
zapewniające indywidualne 
podejście do polskiego klien-
ta, a jednocześnie korzystamy 
z synergii na terytoriach, na któ-
rych działamy. Od czasu reorga-
nizacji w regionie CEE, widzimy 
prawdziwą korzyść z posiadania 

zespołu o międzynarodowym 
doświadczeniu w siedzibach 
w Monachium i Londynie oraz 
kluczowych pracowników ze 
znajomością rynku polskiego 
i agencji dystrybucji PrOgram.
W 2017 roku odświeżyliśmy 
oprawę i ramówkę kanału SCI 
FI, kładąc nacisk na filmowe 
hity z gatunku science fiction, 
co pomogło kanałowi odnoto-
wać w styczniu br. najwyższy 
miesięczny wynik w historii**. 
Siła nabywcza NBCU pozwala na 
zakup kontentu dla kilka teryto-
riów jednocześnie. Przykładem 
– pozyskanie serialu „Magicy” dla 
kanału SCI FI, który jako jedyny 
emituje ten tytuł w Polsce. Podob-

nie – 13 Ulica, która w pierwszym 
kw. 2018 odnotowała bardzo 
dobre wyniki, czego przyczy-
nę upatrujemy w odświeżonej 
oprawie graficznej i muzycznej 
kanału oraz unikatowym konten-
cie (seriale „Prawo i porządek: 
UK” i „Hawaii Five-O”, a także 
oryginalna niemiecka produkcja 
„Culpa: spowiedź i zbrodnia”); 
widzimy też możliwość stworzenia 
w przyszłości oryginalnej produk-
cji polskiej.
Świetne relacje z operatorami 
na polskim rynku zaowocowały 
w ostatnich latach kilkoma nagro-
dami branżowymi za współpracę 
z klientami. To pozwala współ-
tworzyć skuteczne kampanie 
promocyjne, jak np. ostatnia kam-
pania serialu „Śledczy do pary” 
na kanale 13 Ulica. Korzystamy 
z każdej okazji, aby zbliżyć się do 
widzów, czy to za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, czy 
podczas wydarzeń poświęconych 
popkulturze, jak najbliższy War-
saw Comic Con.
Źródło:
* NBCU Brand Track Wave 13 
– Popkultura w rozumieniu zain-
teresowania modą/urodą/stylem, 
reality TV, relacje z czerwonego 
dywanu, plotki i newsy o cele-
brytach.
** Źródło: Barb/TechEdge. Na 
podstawie grupy 4+. I kw. 2018  
(1 stycznia – 26 marca)
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Migracje, awanse 2017/2018
Teresa  Brykczyńska  – 
poprzednio – dyrektor zarzą-
dzający w agencji fotograficz-
nej „Oko na świat”; obecnie 
– rzecznik prasowy Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji.

Radosław Śmigulski – poprzed-
nio – m.in. dyrektor generalny 
Syrena Films oraz po. dyrek-
tora Agencji Filmowej Tele-
wizji Polskiej, z-ca dyrektora 
ds. marketingu i sprzedaży 
oraz członek zarządu spółki 
Totalizator Sportowy; obecnie 
– dyrektor Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej.

Robert Redeleanu – poprzed-
nio – CEO UPC na Węgrzech 
i w Rumunii; obecnie – CEO 
UPC Polska.

Katarzyna Kieli – poprzed-
nio – president & managing 
director, Discovery Networks 
CEEMEA; obecnie – president 
& managing director Disco-
very Networks EMEA.

Dorota Żurkowska-Bytner 
– poprzednio VP ad sales 
development Discovery 
Networks CEEMEA; obec-
nie – SVP country mana-
ger w Polsce Discovery 
Networks CEEMEA.

Miros ław Błaszczyk  – 
poprzednio – prezes Telewi-
zji Polsat; obecnie – prezes 
Telewizji Polsat i prezes 
przejętych przez Polsat spó-
łek ESKA TV SA oraz Lemon 
Records;

Anna Streżyńska – poprzed-
nio – Minister Cyfryzacji; 
obecnie – prezes firmy MC2 
Solutions.

Piotr Muszyński – poprzed-
nio – wiceprezes zarządu 
Orange Polska SA ds. ope-
racyjnych; obecnie – ekspert 
rynku telekomunikacyjnego 
w aspekcie biznesowo-stra-
tegicznym.

A n d r z e j  K o z ł o w s k i  – 
poprzednio – dyrektor wyko-
nawczy do spraw strategii 
PKN Orlen; obecnie – prezes 
Emitel sp. z o.o.

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

Dorota Gawryluk – poprzed-
nio – z-ca szefa programów 
„Informacje” oraz „Poli-
tyczne Graffiti” w Polsacie; 
obecnie –  dyrektor Pionu 
Informacji i Publicystyki 
Telewizji Polsat. 

Sławomir Jurek – poprzed-
nio – dyrektor marketingu 
Discovery Networks Inter-
national; obecnie – interna-
tional marketing & PR direc-
tor Kino Polska TV S.A.

Lidia Zagórska – poprzednio 
– dyrektorem zarządzający 
w 4Fun Media; obecnie 
– dyrektor ds. komunikacji 
i PR Kino Polska TV S.A.

Małgorzata Golińska  – 
poprzednio dyrektor zarzą-
dzający Polo TV w ZPR 
Media SA; obecnie pełno-
mocnik zarządu Kino Polska 
TV SA ds. kanałów naziem-
nych.
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Beata Ryczkowska – poprzed-
nio – dyrektor programowa 
Stopklatka TV; obecnie – 
dyrektor programowa Kino TV 
i kanałów z grupy FilmBox.

Małgorzata Szastak-Puczy-
łowska – poprzednio senior 
marketing manager w AMC 
Networks International; 
obecnie affiliate marketing 
manager w Telewizji Puls.

Tomasz Wiaderek – poprzed-
nio – PR manager TV Puls; 
obecnie – PR manager Kino 
Polska TV SA.

Martyna Wojciechowska – 
poprzednio – redaktor naczel-
na magazynów National 
Geographic Polska i National 
Geographic Traveler; obecnie 
– dyrektor programowa stacji 
Travel Channel.

Agnieszka Makowska – 
poprzednio – kierownik 
działu PR produktowego 
w biurze marketingu TVP; 
obecnie – Communication 
manager Onet RasPolska.

Krzysztof Stopa – poprzednio 
– dyrektor finansowy w IPG 
Mediabrands Poland; obec-
nie – dyrektor finansowy 
Grupy Onet Raspolska.

Tomasz  Teodo r c zyk  – 
poprzednio – odpowiadał 
za międzynarodową komu-
nikację telewizji Red Bull 
TV w centrali firmy Red 
Bull w Austrii; obecnie – 
dyrektor ds. programowych 
i marek A+E Networks na 
obszar Europy Środkowo-
wschodniej.

S z y m o n  K a r b o w s k i  – 
poprzednio – dyrektor działu 
R&D w firmie TOYA; obec-
nie – business development 
director w firmie VECTOR.

Marta Fiedczak – poprzednio 
consumer marketing & PR 
manager lifestyle w Disco-
very Networks CEEMEA; 
obecnie – marketing mana-
ger w AMC Networks Inter-
national.

Emila Rybak – poprzednio 
senior marketing executive 
w AMC Networks Interna-
tional; obecnie – PR coordi-
nator w Turner Broadcasting 
System Poland Sp. z o.o.

Edyta Sadowska – poprzed-
nio  – prezes Ringier Axel 
Springer Polska;  obecnie 
– dyrektor pionu programo-
wego platformy nc+.

Maciej Bral – poprzednio 
– dyrektor generalny kana-
łów Disney Channels w 
regionie rynków wscho-
dzących i Europy Środko-
wowschodniej; obecnie 
– dyrektor generalny FOX 
Networks Group w Europie 
Środkowej.

K a t h a r i n a  B e h r e n d s 
– poprzednio – dyrektor 
zarządzający rynkami nie-
mieckojęzycznymi NBCUI; 
obecnie – dyrektor zarzą-
dzający NBCUI rynkami 
niemieckojęzycznymi oraz 
rynkami Europy  Środkowo-
wschodniej.

Ewa Wojc iechowska  – 
poprzednio – dziennikarka 
prowadząca własny serwis 
internetowy dla kobiet;  
obecnie – szef działu public 
relations Telewizji Polsat.
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Liczy się jakość

Czy Telewizja Puls może zaliczać 
się do grona stacji, które najbar-
dziej skorzystały na pojawieniu 
się w naziemnej telewizji cyfro-
wej (NTC)?
Dariusz Dąbski, prezes Zarządu 
Telewizji Puls: Ja bym nie użył 
zwrotu „najbardziej skorzystała”, 
ale: Telewizja Puls znakomicie 
wykorzystała szansę, którą otrzy-
mały kanały dostępne w NTC. 
Wszyscy mamy porównywalne 
warunki i tylko od oferty i widza 
zależy, który kanał wybierze. 
Telewizja Puls wzmacnia swoją 
pozycję konkurencyjną dzięki 
dopasowanej ramówce i atrak-
cyjnemu kontentowi. Mamy silny 
brand, bardzo dobry program 
i relację z widzem, dopasowując 
się do jego oczekiwań. Na bieżąco 
śledzimy wszystkie trendy, a dzięki 
wieloletniej współpracy z najwięk-

szymi światowymi dystrybutorami 
i producentami kontentu, zawsze 
oferujemy naszym widzom treści 
najwyższej jakości.

Czy koncepcja NTC (sposób 
wyłaniania nadawców, wybór 
kanałów, opłaty koncesyjne itp.) 
spełniła oczekiwania nadawców 
i odbiorców?
Dariusz Dąbski: Na pewno speł-
niła oczekiwania widzów, którzy 
w ostatnich latach otrzymali nowe 
kanały – choć z drugiej strony 
kanałów jest już zbyt wiele, aby 
się mogły utrzymać na rynku 
reklamy, który, jak wiemy, nie 
jest z gumy.

Jak widzi Pan dalszy rozwój NTC 
w Polsce?
Dariusz Dąbski: Rozwój NTC 
powinien się skoncentrować prze-

de wszystkim na wysokiej jakości 
nadawanych programów.

Czy Telewizja Puls byłaby zain-
teresowana umieszczeniem 
kolejnych kanałów na cyfrowych 
multipleksach, gdyby taka moż-
liwość się pojawiła?
Dariusz Dąbski: Nie. Dla nas liczy 
się jakość, nie ilość.

Jak bardzo zmienił się rynek tele-
wizyjny w Polsce po wprowadze-
niu NTC i kto na tym najbardziej 
skorzystał, a kto stracił?
Dariusz Dąbski: Widzowie otrzy-
mali bezpłatne kanały w lepszej 
jakości i atrakcyjny, wartoś-
ciowy kontent. Na tej zmianie 
zyskał przede wszystkim widz, 
a straciły te kanały, które nie 
skoncentrowały się na jakości 
swojej oferty. 

Na	pytania	miesięcznika	„TELEKABEL	&	digital	tv”	
odpowiada	prezes	Telewizji	Puls,	Dariusz Dąbski 
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Telewizja naziemna, 
czyli	cyfrowe	remanenty

TEksT andrzEj marciniak

Półtora	roku	temu	zainaugurowana	została	działalność	czwartego	
multipleksu	naziemnej	telewizji	cyfrowej,	oznaczonego	jako	MUX	
8.	Wbrew	początkowym	oczekiwaniom,	obsadzony	jest	jedynie	
w	połowie,	a	miniony	czas	upłynął	pod	znakiem	zarówno	walki	
o	widza,	jak	i	przejęć,	sporów	oraz	wzajemnych	oskarżeń.	

Przypomnijmy, że prawo do nada-
wania swych kanałów na MUX 8 
otrzymały: Wirtualna Polska (TV 
WP), Grupa ZPR Media (Nowa 
TV), Agora (Metro TV) i Cable 
Television Network & Partners 
(Zoom TV). Pozostałe miejsca 
na multipleksie zarezerwowane 
zostały dla TVP, bez sprecyzowa-
nia, jakie kanały własne miałaby 
ona tam umieścić. Dość szybko 
okazało się, że decyzje Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji nie 
mają takiej mocy wiążącej, jak 
sądzono. Z czterech nadawanych 
kanałów aż trzy mają już nowych 
właścicieli, co każe stawiać 
pytania o sens całej procedury 
koncesyjnej.

Nowe firmy 
pod starą nazwą
Najpierw Agora poinformowała 
o zamiarze odsprzedania kanału 
Metro firmie Discovery Polska, 
co zostało ostatecznie sfinali-
zowane z końcem 2017 roku. 
Podobną drogę obrali właściciele 
Zoom TV, pozbywając się swoich 
udziałów na rzecz Kino Polska 
TV. Identyczna sytuacja miała 
miejsce w przypadku Nowej TV, 
która obecnie w 49 proc. 
jest własnością Polsatu. 
Można odnieść wrażenie, 
że pierwotni właściciele 
od początku zakładali taki 
scenariusz. Trudno bowiem 
przypuszczać, by zaledwie 
po kilku miesiącach dzia-
łalności ich biznesowe zało-
żenia legły nagle w gru-

zach. Najwyraźniej uzyskanie 
koncesji, a następnie sprzedaż 
kanałów okazała się zyskownym 
przedsięwzięciem. I wszystko 
w zgodzie z prawem oraz ustalo-
nymi procedurami, choć ostatnio 
KRRiT skonstatowała, że żaden 
z nowych kanałów naziemnych 

nie był tworzony zgodnie ze 
wszystkimi obowiązkami wyni-
kającymi z koncesji.
Zupełnie inaczej wygląda spra-
wa z TVP, która od półtora roku 
wodzi za nos zarówno KRRiT, 
jak i zniecierpliwionych widzów. 
Publiczny nadawca wciąż nie 

uruchomił swych kanałów 
na MUX 8 i nie wiadomo, 
kiedy to wreszcie zrobi. Nie 
ujawnia też ewentualnych 
nazw stacji, które mogły-
by się tam znaleźć. Takie 
postepowanie zirytowało 
w końcu KRRiT, która pozy-
tywnie rozpatrzyła wniosek 
prezesa Urzędu Komunikacji 

Oferta bezpłatnych multipleksów cyfrowych 2018 r.
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Elektronicznej z początku lutego 
dotyczący „uzgodnienia projektu 
sentencji decyzji o zmianie rezer-
wacji częstotliwości w zakresie 
audiowizualnych składników 
MUX 8 naziemnej telewizji 
cyfrowej, dokonanej na rzecz 
spółki EmiTel”. Mówiąc po pol-
sku, chodzi o to, że jeżeli do 30 
kwietnia br. TVP nie podejmie 
rozmów z EmiTelem na temat 
przystąpienia do MUX 8, wówczas 
KRRiT rozpocznie postępowanie 
koncesyjne na wolne miejsca na 
multipleksie. Podyktowane to jest 
troską o odbiorców naziemnej 
telewizji cyfrowej, czekających 
na bezpłatny dostęp do kolejnych 
programów. Kierownictwo TVP 
zapewnia, że dostosuje się do 
zaleceń KRRiT.

Zasięgi, oglądalność, 
konsolidacja
Czekają na to także pozostali 
nadawcy, bo pojawienie się kana-
łów TVP na MUX 8 zwiększyłoby 
jego atrakcyjność i sprzyjałoby 

wzrostowi zainteresowania ze 
strony widzów. To niezwykle 
ważne, bo ciągle trwa spór 
nadawców z EmiTelem o to, jaki 
jest rzeczywisty zasięg MUX 8. 
Od samego początku nadawcy 
utrzymują, że ich stacje mają 
problem z dotarciem do wszyst-
kich widzów ze względu na 
to, że odbiór tego multipleksu 
wymaga w wielu przypadkach 
rozbudowy systemu antenowego 
w taki sposób, by możliwy był 
także odbiór w zakresie VHF. Ale 
nie tylko o to chodzi. Właściciele 
stacji zarzucają EmiTelowi, że 
pokrycie sygnałem MUX 8 jest 
znacznie mniejsze niż deklaruje 
to operator. Ich zdaniem, dostęp 
do wspomnianego multipleksu 
ma mniej niż połowa Polaków. 
W tej sytuacji WP TV i Nowa TV 
chcą płacić niższe stawki niż to 
wynika z zawartych umów. Być 
może spór ten będzie musiał 
rozstrzygnąć sąd.

Mimo wspomnianych proble-
mów stacje nadające na MUX 8 
powoli zwiększają swoje udziały 
w oglądalności, czego potwier-
dzeniem są badania Nielsena. 
Wynika z nich, że najlepiej radzi 
sobie Metro TV, które w ubie-
głym roku uzyskało 0,55 proc. 
udziału w grupie 4+. Podobne 
wielkości zanotowały pozostałe 
stacje – Zoom TV (0,52 proc.), 
WP TV (0,50 proc.) i Nowa TV 
(0,41 proc.). To znacznie lepiej 
niż niektórzy zakładali. Przykła-
dowo, założeniem WP TV było 
osiągnięcie do końca 2017 roku 
sumarycznej oglądalności (DTT, 
kabel i satelita) na poziomie 
0,3 proc., czyli o 0,2 proc. mniej 
niż udało się rzeczywiście osiąg-
nąć. Świetnie radzą sobie też TV 
Puls, Fokus TV, TTV, Super Polsat, 
TVP Kultura, mogące pochwalić 
się ponaddziesięcioprocentowymi 
wzrostami rok do roku. Analizu-
jąc oglądalność stacji naziemnych 

Maszt telewizji naziemnej 
na Skrzycznem

Udziały w rynku (SHR%) kanałów dostępnych na 
multipleksach NTC za I kwartały 2017 r. i 2018 r. 

(Grupa	docelowa	–	wszyscy	4+).	

pozycja w 
I kw. 2018 
i 2017 r

kanał I kw. 2018 r. I kw. 2017 r.

1/1 TVP	1 10,74%q 11,14%

2/2 Polsat 10,58% 11,08%

3/3 TVN   9,55% 9,79%

4/4 TVP 2   8,50% 8,26%

5/6 TV4   4,02% 3,91%

6/5 TVP INFO   3,43% 3,44%

7/8 TV Puls   3,36% p 2,79%

8/7 TVN7   3,30% 3,10%

9/10 TTV   2,05% p 1,66%

10/9 Puls 2   1,82% 1,70%

11/12 TVP ABC   1,42% p 1,18%

12/11 TV6   1,34% 1,51%

13/13 TVP Rozrywka   0,97% 1,03%

14/14 Stopklatka TV   0,91% 0,95%

15/17 FOCUS TV   0,90% 0,75%

16/19 Super Polsat (Polsat Sport News)   0,88% p 0,68%

17/15 TVP3   0,83% 0,92%

18/16 ATM Rozrywka   0,69% q 0,91%

19/20 TVP Historia   0,59% 0,63%

20/18 Polo TV   0,54% q 0,72%

21/21 TVP Kultura   0,41% 0,43%

22/22 ESKA TV (8TV)   0,40% 0,30%

23/27 WP   0,37% p 0,08%

24/24 METRO   0,35% p 0,19%

25/26 Zoom TV   0,34% p 0,10%

26/25 NOWA TV   0,31% p 0,17%

27/23 TV Polonia   0,13% 0,19%
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w minionych dwóch latach, 
można zauważyć, że najwięcej 
zyskują właśnie stacje z MUX 
8. Wśród kanałów naziemnej 
telewizji cyfrowej, które ponio-
sły największe straty w grupie 
4+, znalazły się: Polo TV, TVP1, 
Polsat i TV 6.

krok ku przyszłości
Przez minione lata naziemna 
telewizja cyfrowa stale poszerzała 
swój udział w rynku i obecnie co 
trzecie gospodarstwo domowe 
w Polsce korzysta wyłącznie z tego 
rodzaju odbioru. Decyduje o tym 
głównie nie atrakcyjność oferty, ale 
brak opłat abonenckich. Widzowie 
bowiem ciągle oczekują pojawienia 
się ciekawych programów. Szansą 
na to będzie jednak dopiero uru-
chomienie kolejnych multipleksów, 
które miałyby działać z wykorzy-
staniem standardu DVB-T2/HEVC. 
– Nie ma innej drogi, jeśli myślimy 
o upowszechnieniu w naziemnym 
przekazie standardu HD – stwier-
dził przed rokiem w 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. Mogły-
by tam znaleźć się albo wersje 
HD najpopularniejszych obecnie 

programów naziemnej telewizji 
cyfrowej, albo zupełnie nowe 
kanały w wysokiej rozdzielczości. 
Konieczne jest najpierw określe-
nie standardów technicznych, by 
wszyscy uczestnicy rynku mogli 
się odpowiednio przygotować. 
Przełączenia na DVB-T2/HEVC 
nie należy się jednak spodziewać 
przed rokiem 2020.
Tymczasem w wielu krajach 
Europy proces ten już się rozpo-
czął. Czeski multipleks DVB-T2 
ruszył pod koniec marca i widzo-
wie mają dostęp do kilku kanałów 
nadawanych w HD. Wcześniej 
zrobiono to m.in. w Hiszpanii, 
Niemczech, Austrii, Finlandii czy 
Belgii. Włochy wyznaczyły termin 
przejścia na DVB-T2/HEVC na 
koniec czerwca 2020 roku, a we 
Francji termin taki ma zostać 
ogłoszony w najbliższych mie-
siącach.
Nowy standard naziemnej telewi-
zji cyfrowej pozwoli na udostep-
nienie widzom nie tylko większej 
liczby kanałów, w tym również 
płatnych, ale także znaczące 
podniesienie ich jakości. Obec-
nie w Polsce prawie wszystkie 
programy (poza TVP 1 HD i TVP 
2 HD) w ramach NTC nadawane 
są w SD, podczas gdy standar-
dem jest już HD, a coraz śmielej 
zaczyna rozwijać się 4K.

Udziały w rynku (SHR%) 
kanałów dostępnych 
na multipleksach NTC 

w 2017r. 
(Grupa	docelowa	
–	wszyscy	4+).

kanał SHR%
Polsat 10,91
TVN 9,87
TVP	1 9,59
TVP	2 7,87
TV4 4,07
TVP	INFO 3,83
TVN7 3,30
TV	Puls 3,03
TTV 1,78
Puls	2 1,75
TV6 1,45
TVP	ABC 1,18
TVP	Rozrywka 0,99
Stopklatka	TV 0,94
TVP3 0,94
FOCUS	TV 0,80
Super	Polsat	
(Polsat	Sport	News)

0,78

ATM	Rozrywka 0,77
Polo	TV 0,73
TVP	Historia 0,60
TVP	Kultura 0,41
ESKA	TV	(8TV) 0,38
METRO 0,25
Zoom	TV 0,23
NOWA	TV 0,21
TVP	Polonia 0,18
WP 0,17
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Polska	przed	
telewizorem	2017

opr. rEd.

Poniższe	informacje	powstały	na	podstawie	danych	z	połączonych	
dwóch	fal	badania	założycielskiego,	przeprowadzonego	
w	2017	roku	przez	AC	Nielsen.	Badaniem	objęto	łącznie	
8	tys.	gospodarstw	domowych.	Wśród	nich	4,6	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.

Źródło sygnału 
telewizyjnego
Ponad jedna trzecia gospodarstw 
domowych odbiera sygnał tele-
wizyjny wyłącznie za pomocą 
anteny eterowej (36,3 proc.). 
Odsetek ten zwiększył się o 1,5 
punkty procentowe w porówna-
niu 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 
satelitarną, ale nie posiada 
indywidualnej anteny sateli-
tarnej,

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 2,68 osoby 
(wobec 2,80 w r. ubiegłym). 
Występuje wśród nich niewielka 
przewaga kobiet (51,7 proc., jak 
i w roku poprzednim). Średni 
wiek mieszkańca takiego gospo-

darstwa to ok. 40,8 lat (wobec 
deklarowanych 40,6 w roku 
poprzednim). 46,9 proc. wszyst-
kich osób deklaruje wykształce-
nie średnie lub wyższe (przed 
rokiem ten poziom wykształcenia 
deklarowało 46,5 proc. osób), 

a w grupie osób w wieku 16 lat 
lub więcej – 56,1 proc. (przed 
rokiem 55,2 proc.).
W grupie osób w wieku 16 lat 
lub więcej osoby mające stałe 
zatrudnienie lub własną dzia-
łalność (w tym rolnicy) stano-
wią 55,2 proc. (w r. ubiegłym 
51,0 proc.); 2,2 proc. (wobec 
2,8 proc. w r. ub.) pracuje w nie-
pełnym wymiarze; 27 proc. dekla-
ruje status emeryta lub rencisty 
(27,5 proc. w 2015), 2,8 proc. 
opiekuje się domem lub jest na 
urlopie wychowawczym (w r. 
poprzednim 3,6 proc.), a tylko 
1,2 proc. osób w tym wieku 
przyznaje (poprzednio 1,3 proc.), 
że pobiera zasiłek dla bezrobot-
nych.

Tabela	1.	Anteny

Typ	
gospodarstwa

Procent	gospodarstw		telewizyjnych

2012 2013 2014	 2015 2016 2017

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

kablowe 32,6 33,0 31,0 30,1 29,6 28,6

eterowe 29,5 30,3 33,8 33,8 34,8 36,3

Tabela 2. Liczba kanałów dostępnych przez telewizję kablową 

Liczba	odbieranych	
kanałów

Procent		abonentów	TV	kablowej
2012 2013 2014 2015 2016 2017

do 10 kanałów 9,2 5,3 2,7 2,0 0,9 0,6

11–20 kanałów 7,6 7,2 3,6 4,5 2,6 1,9

21–30 kanałów 10,2 7,6 7,2 6,6 5,9 6

ponad 30 kanałów 73,0 80 86,5 86,9 90,5 91,5
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Wszyscy chcą 
być	mierzeni	

opr. dh

Firma	Nielsen	Audience	Measurement	podzieliła	się	
informacjami	dotyczącymi	działalności	jej	oddziału	w	Polsce,	
skupiając	się	na	zmianach	i	udoskonalaniu	modelu	
badawczego,	wymuszanych	przez	lata	przez	rynek	–	w	tym	
zmianach	konsumpcji	mediów	i	fragmentaryzacji	telewizyjnej	
widowni.		

Garść danych dotyczyła m.in. 
geograficznej struktury rozmiesz-
czenia panelu telemetrycznego, 
który Nielsen prowadzi w naszym 
kraju od 1996 roku. Z tych danych 
wynika, że na koniec stycznia 
2018 roku zainstalowa-
ne gospodarstwa domowe 
znajdowały się w 91 proc. 
powiatów oraz w co trzeciej 
gminie w Polsce. Liczący 
ponad 2 tys. gospodarstw 
domowych panel firmy roz-
mieszczony jest w ponad 1 
tys. miejscowości.
Nad prawidłowym działa-
niem panelu w całym kraju 
czuwa kilkunastu techni-
ków rozlokowanych w całej 
Polsce. – Aby obsłużyć nasz 
panel, korzystamy z usług 
14 zatrudnionych techników, 
którzy gwarantują działanie 
naszych telemetrów oraz 
szybki dojazd do panelistów 
z dwóch powodów: jeśli 
nastąpi awaria naszego 
sprzętu oraz w celu zaktuali-
zowana informacji o naszych 
panelistach – zapewniał podczas 
spotkania prasowego Dariusz 
Gumbrycht, reach service deli-
very leader w Nielsen Audience 
Measurement.
Na „stan posiadania” panelu 
Nielsena składa się więc: 617 
wsi, 104 miasta liczące do 10 tys. 
mieszkańców, 96 miast od 10 do 

19 tys. mieszk., 107 miast od 20 
do 49 tys. mieszk., 48 miast od 50 
do 99 tys. mieszk., 23 miast od 
100 do 199 tys. mieszk., 12 miast 
od 200 do 499 tys. mieszk. oraz 
5 miast mających ponad 500 tys. 

mieszk. – W dużych miastach 
tych gospodarstw naturalnie jest 
względnie więcej niż w mniej-
szych jednostkach, ale nie jest to 
panel wielkomiejski – komento-
wał D. Gumbrycht
– Nasz panel jest równomiernie 
porozkładany na wszystkie woje-
wództwa i tym samym obrazuje on 

strukturę demograficzną w danych 
regionach – powiedział reach servi-
ce delivery leader z NAM. W 2016 
roku Telewizja Polska zwróciła się 
do Nielsena o przekazanie kodów 
pocztowych osób uczestniczących 

w panelu badawczym. Pracow-
nia na to się nie zgodziła, gdyż 
rodziłoby to ryzyko identyfikacji 
poszczególnych osób, a także nie 
pozwalają na to zawarte z nimi 
umowy. Udostępniono jednak 
TVP dokładną strukturę panelu 
z danymi takimi jak podział na 
województwa, wielkość miejsco-

Panel telewizyjny Nielsena… 
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wości czy liczba miejscowości 
wyodrębnionych w danym 
województwie.

Panel żyje!
W jaki sposób gospodarstwa 
trafiają do panelu NAM? 
Po pierwsze – na podsta-
wie tzw. badań założycielskich 
(establishment survey), czyli 
rodzaju badań mediowych 
przeprowadzanych przez 
Nielsena wśród konsumentów 
zmierzających do określenia, 
jaka ich część ma telewizory, 
które stacje odbiera, jakie 
programy preferuje etc. Po 
drugie – z pomocą opartego 
na próbie losowej badania 
rekrutacyjnego. Ze wszystkimi 
„zrekrutowanymi” do panelu 
Nielsen ma umowy, możliwe 
do rozwiązania w każdej chwili 
przez każdą ze stron. Rocznie 
rotuje w panelu ok. 15–18 proc. 
gospodarstw. Co ważne – każde 
urządzenie podłączone do tv 
w danym gospodarstwie domo-
wym jest przez panel Nielsena 
monitorowane. Dane pochodzące 
z tych urządzeń, a przekazywane 
z pomocą specjalnych mierników, 
są następnie zbierane przez dwa 
tzw. centra referencyjne w Polsce 
(Warszawa i Poznań). Docierające 
tam sygnały zostają zdeszyfrowa-
ne, tak by pracownicy Nielsena 
mogli je w dalszej kolejności opisać, 

sprawdzić i zweryfikować (np. eli-
minując czas, gdy nikt nie włączał 
pilota celem zaznaczenia swej 
obecności przed telewizorem).
Standardem w Polsce jest doko-
nywanie z pomocą panelu tele-
metrycznego pomiaru w cza-
sie rzeczywistym oraz pomiaru 
uwzgledniającego przesuniecie 
czasowe (tzw. Time Shift Viewing). 
– Jesteśmy w stanie zaproponować 
rynkowi badania mierzące VoD, 
ale zainteresowanie nim wśród 
nadawców nie jest zbyt duże 
– mówi szefowa polskiego oddziału 
Nielsen – Elżbieta Gorajewska.

Badać streaming
Kiedy? Już niedługo. W Polsce 
w 2019 roku (na świecie już 
w kilku krajach, m.in. USA, Szwe-
cji). Firma Nielsen chce już wkrót-
ce powiększenia panelu teleme-
trycznego do 5 tys. gospodarstw, 
w tym zainstalowania w przynaj-
mniej 1000 gospodarstw specjal-
nych mierników pozwalających 
na pomiar widowni telewizyjnej 
w internecie. – Musimy mieć 
zgody nadawców, co oznaczałoby 
dla nich lekką podwyżkę kosz-
tów. Ale nie będziemy czekać 

na wszystkie zgody (etap 
rozmów trwa). Mając ich 
pewna pulę, ruszamy lada 
moment, bo budowa panelu 
niemalże od podstaw zaj-
mie nam ponad rok – mówi 
Elżbieta Gorajewska. Barierą 
dla „odpalenia” nowego 
przedsięwzięcia nie są też 
bynajmniej koszty teleme-
trów, a rekrutacja ludzi do 
panelu – dodaje.
Najbardziej zainteresowa-
ne powiększeniem panelu 
są małe stacje tv, gdyż ich 
udział rynkowy jako całości 
od lat rośnie kosztem stacji 
dużych.
Poza tym – jak przekonują 
przedstawiciele Nielsena 
– świat zmierza do transpa-
rentności. Wszyscy chcą być 
mierzeni i to dokładnie!  
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Zmiany w udziałach oglądalności (SHR%) kanałów należących do wybranych 

dystrybutorów. Porównanie w latach 2016-2017*
kanał SHR%	2016 SHR%	2017

Grupa	Polsat
Polsat 11,47% 10,91%
TV4 3,34% 4,07%
Polsat	2 1,52% 1,47%
TV6 1,48% 1,44%
Polsat	News 1,11% 1,14%
Polsat	Sport	News	(Super	Polsat)	(MUX2) 0,42% 0,78%
Polo	TV	(MUX	1) 0,83% 0,73%
Polsat	Film 0,53% 0,51%
Polsat	Play 0,57% 0,50%
Polsat	Sport 0,56% 0,48%
Polsat	Cafe 0,41% 0,38%
ESKA	TV	(MUX	1) 0,35% 0,38%
Polsat	JimJam 0,20% 0,13%
Polsat	News	2 0,12% 0,13%
Disco	Polo	Music 0,16% 0,13%
Polsat	Romans 0,12% 0,12%
Polsat	Sport	Extra 0,10% 0,11%
Polsat	Sport	Fight bd 0,06%
Polsat	Sport	News	HD bd 0,05%
VOX	Music 0,04% 0,03%
Polsat	Music	(Muzo	TV) 0,01% 0,02%
Razem 23,34% 23,57%	pq

Grupa	TVN
TVN 10,36% 9,87%
TVN	24 3,81% 4,27%
TTV	(MUX	1) 1,60% 1,78%
TVN	Style 0,70% 0,67%
TVN	Turbo 0,51% 0,54%
HGTV	(TVN	Meteo	Active) 0,10% 0,42%
TVN	24	BiS 0,36% 0,38%
TVN	Fabuła 0,26% 0,32%
Travel	Channel 0,12% 0,15%
Food	Network/Polsat	Food 0,09% 0,11%
Razem 17,91% 18,51%	p

Telewizja	Polska	SA
TVP	1 11,05% 9,59%
TVP	2 8,28% 7,87%
TVP	INFO 3,26% 3,83%
TVP	Seriale 1,48% 1,49%
TVP	ABC 0,92% 1,18%
TVP	Rozrywka	(MUX3) 1,09% 0,99%
TVP	3 0,98% 0,94%
TVP	Historia	(MUX	3) 0,60% 0,60%
TVP	HD 0,48% 0,52%
TVP	Kultura	(MUX	3) 0,46% 0,41%
TVP	Sport 0,35% 0,37%
TVP	Polonia 0,35% 0,17%
Razem 29,30% 27,96%	q

ITI	Neovision	SA	(nc+)
MiniMini+ 0,38% 0,39%
CANAL+ 0,22% 0,24%
Domo+ 0,16% 0,15%
CANAL+	Sport 0,14% 0,15%
Planete+ 0,14% 0,14%
Ale	Kino+ 0,13% 0,14%
teleTOON+ 0,08% 0,10%
Kuchnia	+ 0,10% 0,09%
nSport+ 0,09% 0,09%
CANAL+	Film 0,07% 0,08%
CANAL+	Family 0,05% 0,05%
CANAL+	Sport2 0,05% 0,04%
CANAL+	Seriale 0,03% 0,02%
CANAL+	Discovery 0,02% 0,02%
Razem  1,66% 1,68%	pq

Discovery	Polska
Eurosport	1 0,47% 0,58%
Discovery	Channel 0,55% 0,56%
ID 0,30% 0,28%
TLC 0,31% 0,26%
Discovery	Science 0,26% 0,25%
Metro	(MUX	8) bd 0,25%
Eurosport	2 0,19% 0,19%
DTX	(Discovery	Turbo	Xtra) 0,14% 0,15%
Discovery	Historia 0,10% 0,11%
Discovery	Life 0,13% 0,10%
Animal	Planet	HD 0,07% 0,05%
Razem 2,52% 2,78%	p

FOX	Networks	Group	Poland
National	Geographic 0,32% 0,31%
FOX 0,27% 0,29%
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Nat	Geo	Wild 0,22% 0,20%
FOX	Comedy 0,06% 0,05%
Nat	Geo	People 0,02% 0,03%
Razem 0,89% 0,88%	pq

AXN	Europe	Limited
AXN 0,43% 0,37%
AXN	Black 0,08% 0,09%
AXN	White 0,08% 0,08%
AXN	Spin 0,02% 0,04%
Razem 0,61% 0,58%	pq

HBO	Polska	Sp.	z	o.	o
HBO 0,17% 0,18%
HBO	2 0,10% 0,11%
HBO	3 0,07% 0,09%
Razem 0,34% 0,38%	pq

AMC	Networks	International	–	UK
CBS	Action 0,08% 0,13%
CBS	Europa 0,11% 0,11%
CBS	Reality 0,12% 0,10%
AMC/MGM 0,03% 0,08%
Extreme	Sports	Channel 0,08% 0,07%
Sundance	TV 0,01% 0,01%
Razem 0,43% 0,50%	p

NBCUniversal	International	Networks
13	Ulica 0,29% 0,37%
SCI	FI	 0,09% 0,07%
E!	Entertainment 0,04% 0,04%
Razem 0,42% 0,48%	p

Viacom	International	Media	Networks
Nickelodeon 0,76% 0,71%
Nick	Jr. 0,41% 0,49%
Comedy	Central 0,34% 0,30%
Nicktoons	(Nickelodeon	HD) 0,19% 0,24%
Paramount	Channel 0,07% 0,19%
Comedy	Central	Family 0,12% 0,11%
MTV	Polska 0,08% 0,09%
MTV	Music	(Viva	Polska) 0,07% 0,06%
VH1 0,01% 0,02%
Razem 2,05% 2,21%	p

The	Walt	Disney	Company
Disney	Junior 0,48% 0,40%
Disney	Channel 0,27% 0,19%
Disney	XD 0,22% 0,15%
Razem 0,97% 0,74%	q

Turner	Broadcasting	System	Poland	Sp.	z	o.o.
Cartoon	Network 0,45% 0,38%
TNT	(TCM) 0,21% 0,30%
Boomerang 0,19% 0,15%
Razem 0,85% 0,83%	pq

Kino	Polska	TV	S.A.
Stopklatka	TV 1,00% 0,94%
Kino	Polska 0,36% 0,34%
Kino	TV	(FilmBox) 0,14% 0,13%
Kino	Polska	Muzyka 0,06% 0,05%
Zoom	TV 0,01% 0,23%
Razem 1,57% 1,69%	p

Telewizja	PULS
TV	Puls 3,21% 3,03%
Puls	2 1,79% 1,75%
Razem 5,00% 4,78%	q

BBC	Studios	Polska
CBeebies 0,12% 0,13%
BBC	Earth 0,12% 0,12%
BBC	Brit 0,09% 0,09%
BBC	Lifestyle 0,05% 0,06%
Razem 0,38%               0,40%	pq

Viasat	World	Ltd.
Polsat	Viasat	History 0,14% 0,16%
Polsat	Viasat	Explore 0,10% 0,09%
Polsat	Viasat	Nature 0,06% 0,04%
Razem 0,30%   		0,29%	pq

PrOgram	Sp.	z	o.o.
4FUN.TV	(4fun.tv) 0,15% 0,16%
4FUN	DANCE	(4FUN	Fit	&	Dance) 0,06% 0,06%
4FUN	GOLD	(4FUN	Hits) 0,05% 0,05%
Razem 0,26% 0,27%	pq

A+E	Networks	Poland
HISTORY 0,21% 0,21%
CI	Polsat 0,15% 0,17%
Lifetime 0,07% 0,04%
H2 0,06%         0,06%
Razem 0,49% 0,48%	pq
*	Uwzględniono	wybrane	kanały	tematyczne.	Grupa	docelowa:	wszyscy	4+.	
Opr.	Na	podstawie	danych	Nielsen
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Grupa	docelowa:	wszyscy 4+
Kolejność 

2017/2016
kanał SHR% 2017 SHR% 2016

  1/  1 TVN24 4,27% p 3,81%

  2/  2 TVP INFO (MUX 3) 3,83% p 3,26%

  3/  3 TTV (MUX 1) 1,78% p 1,60%

  4/  5 TVP Seriale 1,49% 1,48%

  5/  4 Polsat2 1,47% 1,52%

  6/  9 TVP ABC (MUX 1) 1,18% p 0,92%

  7/  6 Polsat News 1,14% 1,11%

  8/  7 TVP Rozrywka (MUX 3) 0,99% q 1,09%

  9/  8 Stopklatka TV (MUX 1) 0,94% q 1,00%

10/11 FOKUS TV (MUX 1) 0,80% 0,81%

11/26 Super Polsat (MUX 2) 0,78% p 0,42%

12/13 ATM Rozrywka (MUX 1) 0,77% 0,71%

13/10 Polo TV (MUX 1) 0,73% q 0,83%

14/12 Nickelodeon 0,71% 0,76%

15/14 TVN Style 0,67% 0,70%

16/15 TVP Historia (MUX 3) 0,60% 0,60%

17/22 Eurosport 1 0,58% p 0,47%

18/18 Discovery Channel 0,56% 0,55%

19/20 TVN Turbo 0,54% 0,51%

20/19 Polsat Film 0,51% 0,53%

21/16 Polsat Play 0,50% q 0,57%

22/28 Nick Jr. 0,49% p 0,41%

23/17 Polsat Sport 0,48% q 0,56%

24/86 HGTV 0,42% p 0,09%

25/23 TVP Kultura (MUX 3) 0,41% q 0,46%

26/21 Disney Junior 0,40% q 0,48%

27/29 MiniMini+ 0,39% 0,38%

28/24 Cartoon Network 0,38% q 0,45%

29/27 Polsat Cafe 0,38% 0,41%

30/32 TVN24 BiS 0,38% 0,36%

31/33 ESKA TV (MUX 1) 0,38% p 0,11%

32/25 AXN 0,37% q 0,43%

33/34 TVP Sport 0,37% 0,35%

34/39 13 Ulica 0,37% p 0,29%

35/31 Kino Polska TV 0,34% 0,36%

36/30 TVS (free to air) 0,34% 0,36%

37/44 TVN Fabuła 0,32% p 0,26%

38/36 National Geographic 0,31% 0,32%

39/35 Comedy Central 0,30% 0,34%

40/49 TNT 0,30% p 0,21%

41/41 FOX 0,29% 0,27%

42/38 ID 0,28% 0,30%

43/37 TLC 0,26% 0,31%

44/43 Discovery Science 0,25% 0,26%

45/132 Metro (MUX 8) 0,25% p 0,01%

46/47 CANAL+ 0,24% 0,22%

TOP 100
Ranking oglądalności kanałów tematycznych (SHR%) 

w latach 2016–2017 r.
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47/56 Nicktoons (Nickelodeon HD) 0,24% p 0,19%

48/138 Zoom TV (MUX 8) 0,23% p 0,01%

49/40 Romance TV 0,22% 0,28%

50/50 HISTORY 0,21% 0,21%

51/126 Nowa TV (MUX 8) 0,21% p 0,02%

52/45 Superstacja 0,20% 0,25%

53/46 Nat Geo Wild 0,20% 0,22%

54/42 Disney Channel 0,19% q 0,27%

55/53 Eurosport2 0,19% 0,19%

56/100 Paramount Channel HD 0,19% p 0,07%

57/55 HBO 0,18% 0,17%

58/60 CI Polsat 0,17% 0,15%

59/136 WP (MUX 8) 0,17% p 0,01%

60/65 Polsat Viasat History 0,16% 0,14%

61/48 Disney XD 0,15% q 0,22%

62/54 Boomerang 0,15% 0,19%

63/57 Domo+ 0,15% 0,16%

64/59 4FUN.TV 0,15% 0,15%

65/73 DTX 0,15% 0,14%

66/71 Travel Channel 0,15% 0,12%

67/56 Disco Polo Music 0,14% 0,16%

68/61 CANAL+ Sport 0,14% 0,14%

69/64 Planete+ 0,14% 0,14%

70/66 Ale Kino+ 0,14% 0,13%

71/74 Polsat News 2 0,14% 0,12%

72/52 Polsat JimJam 0,13% q 0,20%

73/58 CBeebies 0,13% 0,16%

74/62 Kino TV (FilmBox) 0,13% 0,14%

75/91 CBS Action 0,13% p 0,08%

76/72 BBC Earth 0,12% 0,12%

77/68 Polsat Romans 0,11% 0,13%

78/70 Comedy Central Family 0,11% 0,12%

79/73 CBS Europa 0,11% 0,11%

80/78 Polsat Sport Extra 0,11% 0,11%

81/80 Discovery Historia 0,11% 0,10%

82/81 HBO2 0,11% 0,10%

83/85 Food Network 0,11% 0,09%

84/69 CBS Reality 0,10% 0,12%

85/67 Discovery Life 0,09% q 0,13%

86/82 kuchnia+ 0,09% 0,10%

87/83 Polsat Viasat Explore 0,09% 0,10%

88/84 BBC Brit 0,09% 0,09%

89/87 nSport+ 0,09% 0,09%

90/88 AXN Black 0,09% 0,08%

91/93 MTV Polska 0,09% 0,08%

92/95 teleTOON+ 0,09% 0,08%

93/97 BBC HD 0,09% 0,07%

94/98 HBO3 0,09% 0,07%

95/101 STARS.TV 0,09% 0,07%

96/74 TV Republika 0,08% 0,11%

97/89 AXN White 0,08% 0,08%

98/90 CANAL+ Film 0,08% 0,08%

99/119 AMC 0,08% 0,03%

100/94 SCI FI 0,07% 0,08%
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Największe przyrosty w udziałach oglądalności (SHR%) 
kanałów tematycznych w  latach 2016 i 2017. 

Wszyscy	4+

Największe spadki w udziałach oglądalności (SHR%) 
kanałów tematycznych w  latach 2016 i 2017. 

Wszyscy	4+

Źródło. Nielsen
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Grupa	docelowa:	odbiorcy telewizji kablowej wszyscy 4+

TOP 100
Ranking oglądalności kanałów tematycznych (SHR%) 

w latach 2016–2017 r.

Kolejność 
2017/2016 Kanał SHR % 2017 SHR% 2016

  1/  1 TVN24 8,05% p 7,05%

  2/  2 TVP INFO (MUX 3) 2,88% p 2,23%

  3/  4 TVP Seriale 1,60% 1,79%

  4/  3 Polsat2 1,50% q 1,89%

  5/  9 TTV (MUX 1) 0,97% p 0,76%

  6/  5 TVN Style 0,94% q 1,08%

  7/  6 Discovery Channel 0,94% q 1,02%

  8/15 Eurosport 1 0,82% p 0,63%

  9/10 MiniMini+ 0,77% 0,75%

10/61 HGTV 0,75% p 0,19%

11/17 TVN Turbo 0,74% p 0,62%

12/  7 Polsat Sport 0,71% q 0,89%

13/  8 Nickelodeon 0,71% 0,78%

14/23 13 Ulica 0,68% p 0,55%

15/13 Polsat News 0,65% 0,71%

16/16 TVN24 BiS 0,65% 0,62%

17/27 TVN Fabula 0,64% p 0,47%

18/21 Stopklatka TV (MUX 1) 0,62% 0,58%

19/11 TVP Rozrywka (MUX 3) 0,60% q 0,73%

20/12 AXN 0,58% q 0,72%

21/14 TLC 0,57% 0,66%

22/19 National Geographic 0,54% 0,60%

23/20 Kino Polska TV 0,53% 0,58%

24/34 FOX 0,51% p 0,38%

25/24 ID 0,50% 0,54%

26/22 Cartoon Network 0,49% 0,56%

27/35 FOKUS TV (MUX 1) 0,49% p 0,34%

28/29 TVP Historia (MUX 3) 0,49% 0,42%

29/25 TVP Sport 0,49% 0,49%

30/18 Comedy Central 0,49% q 0,60%

31/26 Polsat Film 0,48% 0,47%

32/28 TVP Kultura (MUX 3) 0,41% 0,46%

33/32 TVS (free to air) 0,41% 0,36%

34/58 Super Polsat (MUX 2) 0,39% p 0,20%

35/33 Discovery Science 0,38% 0,38%

36/49 Disney Junior 0,36% p 0,24%

37/46 TNT 0,32% p 0,25%

38/30 Polsat Cafe 0,32% q 0,40%

39/41 TVP ABC (MUX 1) 0,32% 0,28%

40/42 Polsat Viasat History 0,32% 0,27%

41/75 Paramount Channel HD 0,31% p 0,12%

42/36 Polo TV (MUX 1) 0,31% 0,34%

43/43 Planete+ 0,28% 0,26%

44/31 Superstacja 0,28% q 0,39%

45/40 Romance TV 0,27% 0,28%

46/45 Ale Kino+ 0,27% 0,25%



d
o
d
a
te

k
 s

p
e
c
ja

ln
y

3�

47/38 ATM Rozrywka (MUX 1) 0,26% 0,29%

48/bd Metro (MUX 8) 0,25% bd

49/57 Eurosport2 0,25% 0,21%

50/52 Travel Channel 0,25% 0,22%

51/56 Nick Jr. 0,23% 0,21%

52/37 Discovery Life 0,23% q 0,33%

53/61 Polsat News 2 0,23% 0,19%

54/bd Zoom TV (MUX 8) 0,23% bd

55/48 Polsat Play 0,23% 0,24%

56/51 DTX 0,23% 0,23%

57/bd Nowa TV (MUX 8) 0,22% bd

58/55 HISTORY 0,22% 0,22%

59/53 Kino TV (d. FilmBox) 0,22% 0,22%

60/66 CANAL+ 0,21% 0,17%

61/54 Comedy Central Family 0,21% 0,22%

62/39 Disney Channel 0,21% q 0,29%

63/68 HBO 0,21% p 0,15%

64/60 CANAL+ Sport 0,20% 0,19%

65/bd WP (MUX 8) 0,20% bd

66/62 kuchnia+ 0,20% 0,19%

67/44 Domo+ 0,19% q 0,25%

68/67 Nat Geo Wild 0,18% 0,17%

69/81 Nicktoons (Nickelodeon HD) 0,18% p 0,11%

70/bd ESKA TV (MUX 1) 0,17% bd

71/65 CBS Europa 0,17% 0,18%

72/78 BBC HD 0,16% p 0,11%

73/72 nSport+ 0,16% 0,13%

74/64 4FUN.TV 0,15% 0,18%

75/85 Discovery Historia 0,15% p 0,09%

76/63 Disney XD 0,14% q 0,19%

77/76 Polsat Sport Extra 0,14% 0,12%

78/74 BBC Brit 0,14% 0,12%

79/69 TV Republika 0,13% 0,15%

80/77 teleTOON+ 0,12% 0,12%

81/47 Universal Channel 0,12% q 0,25%

82/79 BBC Earth 0,12% 0,11%

83/90 HBO2 0,12% 0,08%

84/89 Stars.tv 0,12% 0,08%

85/88 CI Polsat 0,11% 0,08%

86/94 HBO3 0,11% 0,08%

87/83 Power TV 0,11% 0,10%

88/59 Boomerang 0,11% q 0,20%

89/86 CBS Action 0,10% 0,09%

90/80 Polsat Viasat Explore 0,10% 0,11%

91/98 4FUN DANCE 0,10% 0,07%

92/bd Food Network 0,10% bd

93/84 BBC Lifestyle 0,10% 0,09%

94/99 AXN Black 0,10% 0,07%

95/93 AXN White 0,10% 0,08%

96/73 MTV Polska 0,10% 0,12%

97/50 Eska TV Extra 0,10% q 0,23%

98/82 Polsat Romans 0,10% 0,10%

99/71 Animal Planet HD 0,09% 0,13%

100/70 CBS Reality 0,09% q 0,14%
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Największe przyrosty w udziałach oglądalności (SHR%) 
kanałów tematycznych w  latach 2016 i 2017. 

Odbiorcy	telewizji	kablowej	wszyscy	4+

Największe przyrosty w udziałach oglądalności (SHR%) 
kanałów tematycznych w  latach 2016 i 2017. 

Odbiorcy	telewizji	kablowej	wszyscy	4+
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Średnie oglądalności 
programów rozrywkowych 

za dany sezon w 2017 r., wszyscy 4+

Tytuł stacja AMR SHR%

DANCING WITH THE 
STARS – TANIEC Z 
GWIAZDAMI 
(PROG.ROZR.)
średnia oglądalność 
3.03.2017–12.05.2017

Polsat 2 657 187 17,91%

AZJA EXPRESS 
(REALITY SHOW. 
POL.)
średnia oglądalność 
6.09.2017–29.11.2017

TVN 1 417 872 11,57%

THE VOICE OF 
POLAND 
(PROG. ROZR.)
średnia oglądalność 
2.09.2017–25.11.2017

TVP2 2 047 231 14,03%

Średnia oglądalność 
programów 

informacyjnych 
w 2017 r., 16+

program stacja SHR %

TELEEXPRESS TVP1 26,26%

FAKTY TVN 23,20%

WIADOMOŚCI TVP1 18,23%

WYDARZENIA Polsat 16,26%

PANORAMA TVP2 11,82%

Top 10 programów wg AMR – stacje ogólnopolskie w 2017 r., wszyscy 4+

Opis Stacja AMR SHR %

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 
– MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA – CZARNOGÓRA

Polsat 8496385 52,97%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA – MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA – RUMUNIA Polsat 7257887 50,26%

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI, 
BISCHOFSHOFEN

TVP1 6910749 41,27%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 
– MECZ PIŁKI NOŻNEJ CZARNOGÓRA – POLSKA

Polsat 6881346 41,07%

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH, ZAKOPANE TVP1 6793411 45,78%

M JAK MIŁOŚĆ (TELENOW. POL.) TVP2 6652463 39,88%

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH, WILLINGEN TVP1 6425896 45,72%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 
– MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA – KAZACHSTAN

Polsat 6265747 40,10%

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA – MECZ PIŁKI NOŻNEJ DANIA – POLSKA Polsat 5921097 39,78%

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH, VIKERSUND TVP1 5734123 42,58%

59,11%
nietematyczne

9,83%
informacyjne

6,40%
rozrywka – lifestyle

4,66%
dziecięce

4,32%
podróżniczo-historyczne

3,97%
filmowe

3,88%
seriale

2,21%
sportowe

1,66%
muzyczne

Udziały segmentów kanałów tematycznych 
w 2017 r., wszyscy 4+

61,75%
pozostałe

10,91%
Polsat

9,87%
TVN

9,59%
TVP1 7,87%

TVP2

Udział wielkiej 4 vs inne stacje 
w 2017 r., wszyscy 4+
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Edukacja 
zawsze	ważna

Rozmawialiśmy rok temu, przy-
gotowując ubiegłoroczną wersję 
„Raportu…”. Co w ciągu tych 
12 miesięcy zmieniło się w Da 
Vinci Learning?
Zmieniło się bardzo wiele. Zacznij-
my od nazwy. Nie ma już kanału 
Da Vinci Learning, 
teraz nadajemy jako 
Da Vinci. Chcieli-
śmy jednoznacz-
nie określ ić ,  do 
kogo skierowana 
jest główna część 
naszej ramówki. 
Dlatego najważ-
niejsze pasmo w Da 
Vinci to skierowa-
ne do dzieci „Da 
Vinci Kids”. Osobne 
pasmo „Da Vinci 
Learning”, nada-
wane po godzinie 
20.00, jest przezna-
czone dla starszej 
widowni.

Ale to trochę kosmetyczna zmia-
na. Czy spowodowała ona jakieś 
dalej idące decyzje, wpływające 
na kształt kanału?
Zmianie uległa cała nasza opra-
wa graficzna. Począwszy od logo 
poprzez ID stacji, kształt i wygląd 

autopromocji, strony interneto-
wej. Obecna grafika jest przej-
rzysta, nowoczesna i po prostu 
ładna; przywędrowała do nas aż 
z Australii, bo nad jej powstaniem 
pracowaliśmy z agencją reklamo-
wą z antypodów.

Co z zawartością kanału, bo to 
najbardziej interesuje widzów?
W ciągu tych 12 miesięcy w kana-
le zmieniło się naprawdę wiele 
rzeczy. Inaczej skonstruowana 
jest ramówka. Wyprodukowali-
śmy, po raz pierwszy w historii Da 
Vinci w Polsce, pierwszy lokalny 
program, teleturniej rodzinny 
„Czy jesteś tak mądry jak ja?”. 
Cały czas pojawiały się na ante-
nie nowe, licencyjne programy, 
nagradzane na festiwalach całego 
świata. To wszystko skutkowało 
wzrostem wyników oglądalności 
kanału (np. 5 stycznia br. zano-
towano oglądalność na poziomie 
0,40 SHR %).

Czy byli Państwo zadowoleni 
z wyników oglądalności lokalnej 
produkcji?
Zdecydowanie tak. Premierowe 
odcinki nadawaliśmy od paździer-
nika ub. roku przez kolejnych 

„TELEKABEL&	digital	tv”	rozmawia	
z	Grzegorzem Płazą,	dyrektorem	
generalnym	kanału	Da	Vinci	w	Polsce

foT. i grafika da vinci
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10 tygodni, bo tyle odcinków 
miał pierwszy sezon. W każdym 
z tych miesięcy program należał 
do czołówki najchętniej ogląda-
nych audycji, stąd też decyzja 
o jego kontynuacji. Od kwietnia 
br. na antenie są już premierowe 
odcinki nowego sezonu.

Część widzów była zaskoczona 
wprowadzeniem reklam do 
kanału.
Nie jesteśmy kanałem pre-
mium i rozpoczęcie sprzedaży 
reklam we współpracy z Polsat 
Media było dla nas natural-
nym krokiem. Mamy szansę 
pozyskać dodatkowe środki, 
które z kolei pozwalają na 
większe inwestycje w program. 
Mamy nadzieję, że widzowie 
zauważają zmiany, których 
dokonaliśmy w ciągu ostatnich 
miesięcy. Obok nowych progra-
mów i nowej oprawy to także 
rozpoczęcie nadawania w HD 
i dostęp do treści w aplikacji 
mobilnej. Widzimy także, że 
nasze działania zauważane są 
przez rynek operatorów. Po 4 
latach nieobecności udało się 
nam powrócić do Vectry i w tym 
momencie jesteśmy obecni 
praktycznie u wszystkich więk-
szych operatorów kablowych.

Nie ma obaw, że kanałowi 
o takim charakterze trudno jest 
rywalizować z typowymi kanała-
mi dla dzieci, pełnymi kreskówek 
i filmów dla nastolatków?
Nasz kanał jest kanałem dla dzie-
ci, ale na pewno potrzebujemy 

pomocy dorosłych w budowaniu 
jego popularności. To oni powinni 
zrobić wszystko, aby ich dzieci raz 
na jakiś czas sięgały po Da Vinci 
Kids, ponieważ to najprostszy 
i najlepszy sposób, żeby czas 
spędzony przed telewizorem 
był dobrze wykorzystany. Da 
Vinci Kids gwarantuje rodzicom 
poczucie spokoju, że nie dzieje 
się nic złego, jeżeli ich dziecko 
spędza z tym kanałem nawet 
bardzo dużo czasu.

A jakie plany na kolejne 12 mie-
sięcy?
Chciałbym uruchomić kolej-
ny lokalny program, mam już 
pomysł na oryginalny format, 
który, mam nadzieję, spodobałby 
się naszym widzom. Jesienią br. 
na antenie na pewno pojawią 
się nowe licencyjne programy, 
m.in. wyprodukowana przez 
BBC seria z cyklu „Straszne 
historie”, których książkowe 
wydania są bardzo popularne 
wśród dzieci w Polsce. Chcemy 
cały czas ulepszać nasz program 
bo wierzymy, że bez względu na 
okoliczności edukacja najmłod-
szych zawsze będzie ważna dla 
każdego z nas. 
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Wideo i tele 
wizja portalowa	

opr. rEd.

Dużą	popularnością	cieszą	się	w	sieci	tradycyjne	portale	
internetowe,	oferujące	oprócz	całego	bogactwa	treści	
publicystycznych	do	czytania,	także	własne	produkcje	wideo-	
telewizyjne,	najczęściej	w	firmie	dłuższych	i	krótszych	tzw.	filmików.	

Na polskim rynku przodują pod 
tym względem Grupa Onet 
pospołu z Grupą WP, które to 
firmy wg badania Gemius/PBI 
za luty 2018 roku pochwalić się 
mogą w skali m-ca niemal iden-
tyczną liczbą nieco ponad 21 mln 
internautów (odbiór treści tv 
przez wszystkie urządzenia). 
Notabene – w tym miesięcznym 
rankingu wyprzedzają je tylko: 
Grupa Google i facebook.com. 
Nadawcy Onet i WP znaleźli się 
też na podium właścicieli witryn 
i programów internetowych, 
z których korzysta najwięcej 
internautów mobilnych.
W serwisie Onetu – VoD.pl 
– widzowie uzyskują dostęp do 
ponad 20 autorskich programów 
publicystycznych (m.in. „Onet 
Rano”, „Siła kobiet”, „Tomasz 
Lis”, „Gwiazdy Cejrowskiego” 

czy „Misja Futbol”), kolekcji fil-
mów fabularnych i strefy bajek 
dla dzieci. Darmowa kolekcja 
kilku tysięcy krótkich filmików 
(od ok. 1 do 4 min) pogrupowa-
na jest tematycznie gatunkami: 
News, Polityka, Biznes, Sport, 
Rozrywka, Lifestyle, Kultura, 
Zdrowie, Podróże, Moto, Nauka, 
Technologie, oraz brandami: 
Onet, Komputer Świat, Auto 

Świat, Forbes, Newsweek, Fakt, 
Przegląd Sportowy. W filmowej 
ofercie serwisu VoD.pl pojawiły 
się dla przykładu – w kwietniu 
br. m.in. „X-Men: Apocalypse”, 
„Morderstwo w Orient Expressie” 
czy nominowany do tegorocznych 
Oscarów „Twój Vincent”.
W 2017 roku portal nawiązał 
współpracę z polsatowską Iplą 
i TVN-owskim Playerem.pl, 
gwarantując dostęp do ich ofert 
z poziomu swojej strefy VoD.
Onet nie oferuje streamingu 
kanałów telewizyjnych, czym 
z kolei pochwalić się może…

…Grupa wP
W strategicznym obszarze wideo 
Grupa WP stawia na jakościo-
we materiały autorskie oraz 
agencyjne, pozyskiwane od 
partnerów. Spółka dynamicznie 
rozwija obszar produkcji włas-
nych. W studio filmowym GWP 
powstają m.in. cykliczne progra-
my informacyjne, publicystyczne, 
rozrywkowe, pogrupowane wg 
klucza, m.in.: WP Wiadomości, 
WP Finanse, WP Kultura, WP 
Tech, WP Sport, WP Moto, WP 

„Czas na zasady”, od lewej: Filip Chajzer i Mateusz Borek 
 Fot.	paprochstudio.pl
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Gwiazdy, WP Styl życia. Nowoś-
ci 2018 roku to m.in. program 
ekonomiczny „Money – to się 
liczy”, skierowana do młodych 
internautów zainteresowanych 
informacjami i materiałami roz-
rywkowymi „Obiegówka” czy 
„Tłit” – rozmowy z osobami, 
które „kształtują polską rzeczywi-
stość”. Znakomitą część formatów 
wideo stanowią relacje reporter-
skie – w ciągu miesiąca widzowie 
mogą ich obejrzeć kilkadziesiąt. 
GWP realizuje też transmisje 
na żywo. Tworzy ponadto spoty 
reklamowe, dedykowane seriale 
i nowoczesne materiały promo-
cyjne na zlecenie klientów.
W serwisie firmowej platformy 
live streaming Grupy WP (na 
żywo) – WP pilot (start w lipcu 
2017 roku) znajdziemy ponad 80 
stacji tematycznych w ramach 
pięciu pakietów (bezpłatnych 
i premium). Usługa dostępna 
jest poprzez stronę internetową, 

aplikacje w systemach Android 
i iOS, a także przez Chromecast 
i w telewizorach z usługą Android 
TV. Aby oglądać kanały telewi-
zyjne za pomocą serwisu, nie 
trzeba zawierać umowy, do któ-
rej zobowiązują inni operatorzy. 
Zgodnie z badaniem Gemius/PBI 
z lutego 2018 roku, ta oferta 
wygodnego i legalnego sposobu 
oglądania telewizji online zyskała 
już 1,9 mln realnych użytkowni-
ków w ramach serwisu i aplikacji, 
co stanowi 230-proc. wzrost rok 
do roku. Została również nagro-
dzona na Gali Mobility Trends 
i otrzymała tytuł najlepszej 
aplikacji B2C 2017 roku. Dział 
WP.tv zawiera z kolei odcinki 
produkcji własnych Wirtualnej 
Polski, także tych emitowanych 
w ramach regularnego kana-
łu telewizyjnego WP telewizji 
naziemnej. Od marca br. z usługi 
WP Pilot oferującej dostęp do 
kanałów TV w wersji online 

można korzystać na terenie Unii 
Europejskiej. Oprócz WP Pilota 
Polacy wyjeżdżający do krajów 
UE zachowają dostęp do oferty 
także innych polskich telewizji 
internetowych i platform VoD, 
takich jak: Showmax, Netflix, 
Player.pl, Vod.pl czy Ipla.tv.
Warto przypomnieć, że to właś-
nie Grupa Wirtualna Polska ma 

od końca 2016 roku koncesję na 
nadawanie naziemnego kanału 
telewizyjnego – Telewizja WP. 
Według danych Nielsen Audien-
ce Measurement w całym ub.r. 
stacja miała 0,32 proc. udziału 
w oglądalności naziemnej tele-
wizji cyfrowej, a w styczniu br. – 
0,55 proc., najwięcej wśród stacji 
z ósmego multipleksu. Wirtualna 
Polska podkreśla, że w lutym br. 
Telewizja WP była też najpopu-
larniejszą stacją z MUX 8 wśród 
wszystkich widzów (0,42 SHR%), 
mimo że ma znacząco mniejszy 
zasięg (nadal nie jest dostępna 
w Cyfrowym Polsacie).
Przedstawiciele Wirtualnej Pol-
ski oceniają, że w ostatnich 
tygodniach wzrost oglądalności 
kanału wynika m.in. z pojawie-
nia się w jego ramówce serialu 
internetowego „Ucho prezesa”. 
W styczniu i lutym stacja poka-
zała odcinki z ub.r., pierwsze dwa 
przyciągnęły 288,6 tys. widzów. 
Wirtualna Polska podaje, że wśród 
dziesięciu produkcji z najwyższą 
oglądalnością w kanałach z MUX 
8 dziewięć to odcinki „Ucha 
prezesa”.
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Widzowie głosują 
portfelem…

Rozmowa	
z	Krzysztofem 
Świergielem, 
dyrektorem	
zarządzającym	
ELEVEN	SPORTS	
w	Polsce,	
oraz	
Arturem Grobel, 
dyrektorem	
dystrybucji	
ELEVEN	SPORTS

Wiosenna ramówka ELEVEN 
SPORTS obfituje w wielkie wyda-
rzenia: start sezonu Formula 1 
z Robertem Kubicą jako kierow-
cą testowym, El Clásico, walka 
o mistrzostwo w czołowych 
piłkarskich ligach i pucharach, 
finał ligi mistrzów EHF, początek 
sezonu żużlowego… Jak duża jest 
dziś widownia, która korzysta 
z tej oferty?
Krzysztof Świergiel: Według moni-
toringu Nielsena (objęte są nim 2 
z 4 kanałów), w okresie od począt-
ku sezonu 2017/2018 do końca 
lutego br. Eleven Sports 1 znalazł 
się na trzecim miejscu w rankingu 
najchętniej oglądanych kanałów 
sportowych w grupie komercyj-
nej (16–49) podczas weekendów! 
W tym samym okresie i tej samej 
grupie, i również podczas week-
endów, nasze kanały pięciokrot-
nie zajmowały pierwszą pozycję 
i sześciokrotnie drugie miejsce 
na liście najchętniej oglądanych 
kanałów sportowych. Co więcej, 
nasza widownia cały czas rośnie. 
W bieżącym sezonie piłkarskim 
udział oglądalności Eleven Sports 1 

i Eleven Sports 2 w grupie wszyst-
kich kanałów sportowych wzglę-
dem analogicznego okresu sprzed 
roku wzrósł niemal dwukrotnie, tj. 
o 81 proc. W lutym 2018 wzrost 
w odniesieniu do analogiczne-
go miesiąca roku poprzedniego 
wyniósł aż 206 proc.

Artur Grobel: Wiąże się to, m.in., 
z coraz większą dostępnością 
naszych kanałów. Od startu sezo-
nu piłkarskiego w sierpniu 2016 
roku, kiedy mieliśmy już podpisane 
kontrakty z największymi opera-
torami, do stycznia 2018 roku, 
liczba abonentów ELEVEN SPORTS 
powiększyła się niemal trzykrotnie! 
Obecnie jesteśmy dostępni na obu 
platformach satelitarnych oraz 
w ponad stu sieciach kablowych, 
nie licząc dużej grupy dostawców 
usług ISP. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się nasz najnowszy 
produkt, kanał Eleven Sports 4, 
który sprzedajemy od marca oraz 
Eleven Sports 1 w wersji 4K, 
który będzie dostępny na rynku 
od czerwca.

Jak oceniacie te wyniki?
Artur Grobel: Dynamika dystry-
bucji dla kanałów obecnych na 
rynku od niemal trzech lat powinna 
już się zmniejszać, ale w naszym 
przypadku jest coraz większa. 
To świetny rezultat. Zaintere-
sowanie widzów tą ofertą nadal 
rośnie, sądząc chociażby po stale 

Ranking uśrednionego 
SHR w czasie weekendów 
w okresie od początku 
sezonu 17/18 do końca 
lutego 2018 w grupie 
komercyjnej (16–49)

Eurosport	1 0,47%
Polsat	Sport 0,32%
Eleven 0,27%
TVP	Sport 0,26%
CANAL+	Sport	
(CANAL+	Niebieski) 0,26%

Extreme	Sports 0,24%
Eleven	Sports 0,16%
CANAL+	Sport2 0,14%
Eurosport2 0,13%

Krzysztof Świergiel Artur Grobel
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powiększającej się liczbie nowych 
abonentów decydujących się zapła-
cić za dostęp do tych kanałów. Oni 
głosują nie tylko pilotem, ale też 
własnym portfelem.
Krzysztof Świergiel: Jesteśmy 
bardzo zadowoleni również z oglą-
dalności, zwłaszcza że najwięk-
si operatorzy oferują ELEVEN 
SPORTS głównie na zasadzie à la 
carte, co przekłada się na niższy 
zasięg techniczny naszych kanałów 
względem konkurencji. Najlepsze 
wyniki odnotowujemy w weekendy, 
co jest logiczne biorąc pod uwagę 
fakt, że oferta ta opiera się głównie 
na piłce nożnej i Formule 1.

Co oznacza dla Was pojawienie 
się Roberta Kubicy w jednym 
z teamów Formula 1?
Krzysztof Świergiel: Wyścigi F1 
należały do najlepiej oglądanych 
programów na naszych antenach 
już w ubiegłych latach. Teraz 
liczymy na to, że zyskamy nowych 
odbiorców. Obecność znanego 
i lubianego polskiego zawodnika 
w składzie jednego z teamów 
zapewni widzom jeszcze więcej 
emocji, nawet jeśli Kubica zaczyna 
ten sezon jako kierowca testowy. 
Z pewnością będziemy często 
o nim mówić w naszych relacjach 
z torów wyścigowych i w progra-
mie #ElevenF1.
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Formula 1 z Robertem Kubicą
w ELEVEN SPORTS
W ELEVENS SPORTS właśnie rozpoczął się nowy sezon Formula 1, który potrwa do listopada. 
Stacja pokaże wszystkie wyścigi, ale także sesje kwalifikacyjne i treningi, w których udział weź-
mie Robert Kubica powracający do elity motorsportu. Na bogatą ofertę sieci związaną z zawodami 
Formula 1 składają się również materiały reporterskie z torów wyścigowych, a także magazyn 
#ElevenF1 z udziałem ekspertów w dziedzinie sportów motorowych.
W tym roku słynny polski kierowca wyścigowy Robert Kubica wraca na tory wyścigów Formula 
1, w której rywalizują najlepsi zawodnicy na świecie. Polak podpisał kontrakt z teamem Williams 
Martini Racing i jako rezerwowy kierowca tego brytyjskiego zespołu weźmie udział w przynajmniej 
trzech piątkowych sesjach treningowych: przed Grand Prix Hiszpanii, Austrii i Abu Zabi, które będzie 
można obejrzeć na żywo w ELEVEN SPORTS. „Jeśli chodzi o mnie i o to, co robię za kierownicą, 
to od dłuższego czasu śpię spokojnie, choć rola, którą obecnie pełnię, nie jest łatwa” – powiedział 
Robert Kubica w wywiadzie udzielonym ELEVEN SPORTS podczas marcowych testów w Barcelonie. 
„Staram się pomagać i mieć wkład w pracę zespołu. Robię i mówię wszystko tak, jakbym to ja 
miał się przygotowywać do roli kierowcy wyścigowego” – dodaje.
Cały sezon F1 to aż 21 emocjonujących weekendów. Trofeum broni Lewis Hamilton zasiadający za 
kierownicą bolidu Mercedes AMG Petronas Motorsport. „Zimowe testy pokazały już, że czeka nas 
najszybszy sezon w historii i Formula 1, która w pełni potwierdzi status królowej motorsportu. 
Emocje mamy zagwarantowane, a ponadto wyjątkowo zacięta walka będzie toczyła się także 
w środku stawki” – mówi Mikołaj Sokół, komentator ELEVEN SPORTS, czołowy ekspert Formula 1 
w Polsce. W kwietniu i w maju największe gwiazdy będzie można oglądać w pięciu wyścigach, m.in. 
podczas nocnej rywalizacji w Bahrajnie, na ulicznym torze w Baku, w Hiszpanii, a także w trakcie 
najbardziej prestiżowej imprezy w całym kalendarzu, czyli Grand Prix Monako.
ELEVEN SPORTS traktuje wyjątkowo każdy weekend rywalizacji o miano najszybszego kierowcy 
świata. Widzowie obejrzą relacje na żywo ze wszystkich wyścigów, sesji kwalifikacyjnych i trenin-
gów. Transmisje są wzbogacane o programy nadawane z warszawskiego studia, a także o relacje 
dziennikarzy ELEVEN SPORTS, towarzyszących najlepszym kierowcom nawet w dalekiej Japonii czy 
Brazylii. Dzięki temu fani mogą przekonać się, jak wygląda Formula 1 zza kulis, a także wysłuchać 
komentarzy gwiazd. Oprócz relacji na żywo stacja oferuje kibicom magazyn #ElevenF1.
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Mistrzowie narracji, 
miliony	streamów

Zacznijmy od przewrotnego 
pytania: jaka jest rola szefo-
wej dystrybucji stacji, które są 
dostępne praktycznie u większo-
ści operatorów płatnej telewizji 
w Polsce?
Mam bardzo niesforny dział. Zarzą-
dzanie nim zabiera dużo energii. 
A tak poważnie, to ze względu 
na dynamiczną sytuację na rynku 
nieustannie jesteśmy w kontakcie 
z naszymi klientami. Prowadzimy 
jednocześnie wiele negocjacji, 
także tych dotyczących nowych 
produktów i serwisów.

O jakich serwisach mowa? Czy 
może chodzi o dostęp do Waszych 
programów na żądanie?
Dokładnie tak. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak ważne są usługi 
VOD dla telewizji linearnych. Dla-
tego też od dawna udostępnialiśmy 
nasze produkcje w ramach tzw. 
catch-up. Widzowie chcą jednak 
więcej. Zainteresowanie doświad-
czeniami nielinearnymi ciągle 
rośnie. Operatorzy muszą więc 
nieustannie wprowadzać nowe, 
atrakcyjne produkty, aby sprostać 
oczekiwaniom konsumentów i mieć 
bieżącą oraz atrakcyjną ofertę na 
niezwykle konkurencyjnym rynku. 
Nie jest więc niespodzianką, że 
zdecydowaliśmy o wprowadzeniu 
nowych usług opartych na SVOD 
dla kanałów FOX oraz National 
Geographic.

Rozwiązanie takie dla kanału FOX 
już funkcjonuje?
Na początku 2017 roku urucho-
miliśmy globanie naszą pierwszą 
usługę SVOD dla kanału FOX. 
Serwis ten oznacza dla widzów 
nieograniczony dostęp do niekoń-
czącej się rozrywki i różnorodnych 
produkcji: wielkich telewizyjnych 
hitów, popularnych klasyków oraz 
kultowych animacji. To przede 
wszystkim możliwość oglądania 
całych sezonów lub wybranych 

odcinków ulubionych seriali 
zawsze i wszędzie, w dowolnym 
urządzeniu. Wiemy, jak ważny 
dla widzów jest nie tylko dostęp 
online, ale także ściąganie odcin-
ków na komputery, tablety czy 
smartphony – właśnie z taką funk-
cjonalnością mają do czynienia 
użytkownicy naszego serwisu.
Pamiętajmy jednak, co jest pod-
stawą usługi SVOD kanału FOX. 
Jest nią ekskluzywny i wyjątkowy 
kontent, czyli kultowe, głośne 
nowe programy pochodzące z jed-
nej z największych na świecie firm 
branży rozrywkowej 21st Century 
Fox. Przypomnijmy, że w 2017 
roku firma zdobyła rekordową 
liczbę nominacji do nagród Emmy 
– aż 113! Firma 21st Century Fox 
jest niekwestionowanym liderem 
w segmencie wysokiej jakości 
programów telewizyjnych.
W ramach 21th Century FOX, 
operują duże studia produkcyjne 
(m.in. 20th Century Fox, FX Pro-
ductions czy FOX International 
Studios), które produkują ponad 
500 godzin kontentu rocznie, 
z czego korzysta serwis SVOD 
FOX. Mówimy tu o takich kulto-
wych serialach jak: „The Walking 

„TELEKABEL	
&	digital	tv”	
rozmawia	
z	Marleną 
Pasowski, 
affiliate	
distribution	
director	
Central	Europe	
FOX	Networks	
Group
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Dead”, „Z Archiwum X”, „Skazany 
na śmierć”, „Legion”, „Family 
Guy: Głowa rodziny” czy „24 
godziny”.

Rozumiem, że serwis SVOD FOX 
funkcjonuje już na rynku?
Po podpisaniu umowy m.in. z Deu-
tsche Telekom (największym ope-
ratorem telekomunikacyjnym 
w Europie) w Niemczech, NOS 
w Portugalii, Cell C w RPA oraz 
Magyar Telekom na Węgrzech, 
usługa ta jest obecnie dostępna 
na 9 rynkach w regionie. Informa-
cja zwrotna od naszych klientów 
jest bardzo pozytywna. Zawsze 
wiedzieliśmy, że nasze treści są 
chętnie konsumowane na kanałach 
linearnych i nielinearnych, ale 
wyniki oglądalności serwisu SVOD 
FOX na rynkach, na których 
usługa ta jest obecnie dostęp-
na, przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dla przykładu, 
w styczniu br. odnotowaliśmy aż 
19 mln streamów z serwisu!

Czy National Geographic 
też może liczyć na podobną 
usługę?
To samo dotyczy National Geo-
graphic, którego serwis SVOD 
funkcjonuje od początku br. 
Obecnie mamy już podpisaną 
umowę z Cell C w RPA, OTE 
w Grecji i TDC w Danii.

Czym wyróżnia się serwis SVOD 
National Geographic?
Wielu widzów jest przyzwycza-
jonych do oglądania maratonów 
seriali fabularnych, ale do tej pory 
nie było na rynku ani jednego 
kanału, który oferowałby bloki 
tematyczne programów popularno-
naukowych. Proszę sobie wyobrazić 

nieograniczony dostęp do bogatej 
biblioteki produkcji dokumental-
nych sygnownych uznaną marką 
National Geographic. To najnow-
sze premiery, najlepsze filmy, serie 
dokumentalne oraz krótkie formy 
podane w jakości 4K. Ta usługa 
to dowód na to, że jako jedyni 
wprowadzamy w życie innowacje 
i inwestujemy w produkcje popu-
larnonaukowe, aby wyróżnić się 
w świecie VOD.
Podobnie jak w przypadku FOX, 
nasz telewizyjny kanał dokumen-
talny może poszczycić się wielki-
mi i nagradzanymi produkcjami. 
W 2017 roku National Geographic 
zdobyło 17 nominacji do nagród 
Emmy, więcej niż inne stacje tele-
wizyjne. 10 nominacji otrzymał 
serial „Geniusz”, opowiadający 

o dziejach fascynującego uczonego 
– Alberta Einsteina. Ta pierwsza 
produkcja fabularna stacji także 
jest dostępna w ofercie serwisu 
SVOD National Geographic.
Sukcesy, o których wspomniałam, 
są możliwe, bo twórcami naszych 
programów są hollywoodzcy 
mistrzowie narracji. Na przestrze-
ni ostatnich trzech lat wspólnie 
z Leonardo DiCaprio nagłośniliśmy 

kwestię zmian klimatycznych 
w dokumencie „Czy czeka 
nas koniec?”. Polecieliśmy na 
„Marsa” z Brianem Grazerem 
i Ronem Howardem. Zapocząt-
kowaliśmy „Rewolucję gender” 
z Katie Couric. Poszukiwaliśmy 
Boga z Morganem Freemanem, 
a także poznaliśmy kulisy życia 
„Geniusza” z Geoffreyem Rus-
hem w roli Alberta Einsteina. 

Warto przy tej okazji przypomnieć, 
że już w kwietniu br. widzowie 
National Geographic zobaczą kolej-
ną odsłonę serialu „Geniusz”. Tym 
razem pokażemy życie i twórczość 
Pabla Picassa, którego zagrał... 
Antonio Banderas. Na jesieni zaś 
po raz drugi polecimy na „Marsa”. 
National Geographic to naprawdę 
więcej niż telewizja.

Z pewnością czytający ten wywiad 
zada sobie pytanie: kiedy wreszcie 
będę mógł korzystać z tych ser-
wisów w Polsce?
Cały wywiad zmierzał ku temu 
pytaniu. Tym bardziej z wielką 
satysfakcją mogę powiedzieć, że 
nim zakończy się wiosna, pierwszy 
duży operator w Polsce uruchomi 
serwisy SVOD kanałów FOX oraz 
National Geographic i pierwsi 
widzowie w Polsce będą się cieszyli 
z jeszcze łatwiejszego dostępu do 
naszych seriali i programów.

Pamiętajmy	jednak,	co	
jest	podstawą	usługi	

SVOD	kanału	FOX.	Jest	nią	
ekskluzywny	i	wyjątkowy	kon-
tent,	czyli	kultowe,	głośne	nowe	
programy	pochodzące	z	jednej	
z	największych	na	świecie	firm	
branży	rozrywkowej	
21st	Century	Fox.	
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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

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

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

Anna Łomako 
tel.	(22)	514	45	50
kom.	660	700	932
alomako@polsat.
com.pl

Magdalena Zonko 
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 
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
tel.	(22)	514	52	56

PUBlic RelATiONS
Anna Zwolińska 
(Polsat Play HD)
szef	PR	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	27

krzysztof Drozd
(Polsat Doku HD)
tel.	(22)	514	52	39

Dział Handlowy 
Pion kanałów Tematycznych

2008 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,1 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

Anna Zwolińska
szef	PR	kanałów	tematycznych
tel.	(22)	514	52	27

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

1997 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 9,4 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
katarzyna imiela
tel.	(22)	514	52	56

PUBlic RelATiONS
katarzyna Regulska
tel.	(22)	514	52	42

2008 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,0 mln Hh
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Dorota Gawryluk
szef	kanałów	
Polsat	News	
i	Polsat	News	2
tel.	(22)	514	43	34

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
tel.	(22)	514	52	53

PUBlic RelATiONS

Paweł czajkowski
tel.	(22)	514	52	43

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 
tel.	(22)	514	52	54

PUBlic RelATiONS

krzysztof Drozd
tel.	(22)	514	52	39

2008 r.

2000 r.

2008 r.

2017 r.

2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 4,5 mln Hh

DYSTRYBUcJA

Maciej Stec
członek	zarządu	Telewizji	POLSAT	Sp.	z	o.o.
sekretariat	tel.	(22)	514	48	90

Dział Handlowy

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

Anna Łomako 
tel.	(22)	514	45	50,	kom.	660	700	932
alomako@polsat.com.pl

Magdalena Zonko 
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 
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00
faks	(22)	514	49	53
www.polsatmedia.pl

2015 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3,1 mln Hh

2005 r.

2012 r.
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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
tel.	(22)	514	52	53

PUBlic RelATiONS

krzysztof Drozd
tel.	(22)	514	52	39

ewa czekała
Szef	Kanału	Polsat	Music
eczekala@polsat.com.pl

Monika 
wojdyga-Makowska
dyrektor	anteny	Super	Polsat	
i	Polsat	Romans	
mwojdyga@polsat.com.pl

2013 r.

2014 r.

2017 r.

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
tel.	(22)	514	52	53

PUBlic RelATiONS
Renata Dolińska
tel		(22)	514	52	76

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,5 mln Hh

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

2009 r.

2013 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,4 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

Dział Promocji
katarzyna imiela
tel.	(22)	514	52	56

PUBlic RelATiONS

katarzyna Regulska
tel.	(22)	514	52	42

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

w portfolio Telewizji POlSAT Sp. z o.o. znajdują się także kanały TV4/TV4 HD, TV6/TV6 HD i Super Polsat HD

DYSTRYBUcJA

Maciej Stec
członek	zarządu	Telewizji	POLSAT	Sp.	z	o.o.
sekretariat	tel.	(22)	514	48	90

Dział Handlowy

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

Anna Łomako 
tel.	(22)	514	45	50,	kom.	660	700	932
alomako@polsat.com.pl

Magdalena Zonko 
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 
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00,	faks	(22)	514	49	53
www.polsatmedia.pl
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lemon Records Sp. z o.o.

wŁAściciel kANAŁU

eSkA TV SA
ul.	Jubilerska	10,	04-190	Warszawa

Mirosław Błaszczyk
prezes	zarządu

Adrian Harasim
dyrektor	programowy	
ESKA	TV	i	ESKA	TV	Extra

Zbigniew Frączek
dyrektor	programowy	ESKA	Rock	TV

wŁAściciel kANAŁU
lemon Records Sp. z o.o.
ul.	Jubilerska	10,	04-190	Warszawa

Mirosław Błaszczyk
prezes	zarządu

Anna Zawiślińska
dyrektor	programowy	POLO	TV

Piotr Rzepka
dyrektor	programowy	VOX	MUSIC	TV

MARkeTiNG

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

PUBlic RelATiONS
Dział PR 
Telewizja POlSAT Sp. z o.o.

wŁAściciel kANAŁU

TV SPekTRUM Sp. z o.o.
ul.	Dęblińska	6,	04-187	Warszawa
www.fokus.tv;	www.nowa.tv

ewa latkowska
prezes	zarządu

Piotr lenarczyk
dyrektor	programowy	
Fokus	TV	i	Nowa	TV

MARkeTiNG

Mikołaj Nowak
dyrektor	marketingu	i	promocji	
Nowa	TV	
i	Fokus	TV
tel.	(22)	515	92	63
mnowak3@grupazpr.pl

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

2009 r.

2011 r.

2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

13,3 mln Hh 
(razem z MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY
13,3 mln Hh 

(razem z MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY

7,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
13,2 mln Hh 

(razem z MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY

6,2 mln Hh

2014 r.

2017 r.

2016 r.

2017 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

8 mln Hh 

ZASiĘG TecHNicZNY
10,2 mln Hh 

(razem z MUX 8 NTC)

DYSTRYBUcJA

Dział Handlowy

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	

Dominik Tzimas
doradca	zarządu	ds.	dystrybucji	
FOKUS	TV	i	Nowa	TV
dtzimas@grupazpr.pl

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO
Polsat Media Biuro Reklamy 
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
tel.	(22)	514	49	00,	faks	(22)	514	49	53

eSkA TV SA
MARkeTiNG

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

PUBlic RelATiONS

Dział PR 
Telewizja POlSAT Sp. z o.o.

TV SPekTRUM Sp. z o.o.
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DYSTRYBUcJA

Viasat world ltd.
Al.	Niepodległości	80
02-626	Warszawa

Marcin Burdek
head	of	sales
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.

wŁAściciel kANAŁU

Viasat world ltd.
Chiswick	Green
610	Chiswick	High	Road
London,	W4	5RU
United	Kingdom

2016 r.

2013 r.

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 ok. 5,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY ok. 6,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY ok. 6 mln Hh

2017 r.
ZASiĘG TecHNicZNY ok. 4,7 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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DYSTRYBUcJA

Mariusz kołodziejski
dyrektor	ds.	technicznych
kom.	502	700	305
mkolodziejski@pulstv.pl

Małgorzata Szastak-Puczyłowska
affiliate	marketing	manager
kom.	510	134	402
mszastak@pulstv.pl

Dorota Gorska
specjalista	ds.	dystrybucji
kom.	722	100	015
dgorska@pulstv.pl

wŁAściciel kANAŁÓw

Telewizja Puls Sp. z o.o. 

PROGRAMMiNG

Magdalena Błaszczyk
dyrektor	programowy	
mblaszczyk@pulstv.pl

MARkeTiNG

Justyna 
Ganczarek-Jach
dyrektor	marketingu	i	sprzedaży	
kom.	502	700	798
jganczarekjach@pulstv.pl

MARkeTiNG cD.

karolina kapral 
menedżer	ds.	promocji
kom.	511	764	519
kkapral@pulstv.pl

PUBlic RelATiONS

Agnieszka winiarska
PR	manager
kom.	502	700	151
awiniarska@pulstv.pl

SPRZeDAŻ cZASU 
ReklAMOweGO
Premium TV – TVN Media

SPRZeDAŻ SPONSORiNGÓw 
I NieSTANDARDOwYcH FORM 
ReklAMY

Dorota Dróżdż
menedżer	ds.	sprzedaży
kom.	693	444	953
ddrozdz@pulstv.pl

ZASiĘG TecHNicZNY
13,6 mln Hh 

(łącznie z MUX 2 NTC)

2007 r.
(dostępny w jakości HD 

od 2014 r.)

ZASiĘG TecHNicZNY
11,2 mln Hh 

(łącznie z MUX 2 NTC)

2012 r.
(dostępny w jakości HD 

od 2015 r.)

Telewizja Puls Sp. z o.o.

Dariusz Dąbski  
prezes	Telewizji	Puls

ul. chełmska 21 bud.22
00-724 warszawa

tel. (22) 559 73 00 (01)

2014 r.
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Jarosław Olechowski 
p.o.	dyrektora		

–	redaktora	naczelnego	
Telewizyjnej	Agencji	Informacyjnej

tel.	(22)	547	63	59
jaroslaw.olechowski@tvp.pl

Biuro Programowe TVP
tel.	(22)	547	60	03,	faks	(22)	547	31	20

Agnieszka Dejneka
p.o.	dyrektora	–	redaktora	naczelnego
agnieszka.dejneka@tvp.pl

Mateusz Matyszkowicz
z-ca	dyrektora	ds.	repertuaru	

–	redaktora	naczelnego
mateusz.matyszkowicz@tvp.pl

Marcin Skabara
z-ca	dyrektora	ds.	programingu
marcin.skabara@tvp.pl

Justyna karnowska
dyrektor	–	redaktor	naczelna

tel.	(22)	547	77	66
justyna.karnowska@	tvp.pl

Marek Szkolnikowski
dyrektor	–	redaktor	naczelny

tel.	(22)	547	66	51
faks	(22)	547	62	52

marek.szkolnikowski@tvp.pl

Piotr legutko
dyrektor	–	redaktor	naczelny

tel.	(22)	547	54	76
faks	(22)	547	62	55
piotr.legutko@tvp.pl

Jacek kurski
–	prezes	zarządu

Telewizja Polska SA
ul. woronicza 17

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

DYSTRYBUcJA

Biuro Handlu
i współpracy Międzynarodowej TVP
www.licencje.tvp.pl

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

Dział reemisji Biura Handlu i współpracy 
Międzynarodowej TVP
(współpraca z operatorami)

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

PUBlic RelATiONS

centrum informacji TVP
rzecznik@tvp.pl

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

Biuro Reklamy TVP

ewelina czuba
dyrektor
tel.	(22)	547	23	00
faks	(22)	547	24	00
ewelina.czuba@tvp.pl

Telewizja Polska SA

Barbara Schabowska-Maszenda
dyrektor	–	redaktor	naczelna	

TVP	Kultura
tel.	(22)	547	57	55

barbara.schabowska-maszenda@tvp.pl

ZASiĘG TecHNicZNY
9,6 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

2007 r.

2013 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

10,5 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY
9,5 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

2005 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

10,5 mln Hh (+ zasięg MUX 3 NTC)

ZASiĘG 
TecHNicZNY
8,4 mln Hh 

ZASiĘG 
TecHNicZNY
10,1 mln Hh 

(+ zasięg MUX 3 NTC)

2014 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

8,5 mln Hh (+ zasięg MUX 1 NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY
6,9 mln Hh 

2007 r.

2010 r. 2013 r.

2006 r.

Maciej Stanecki
–	członek	zarządu
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DYSTRYBUcJA

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 i telewizja MeTRO 
– Polsat Media

SPONSORiNG i NieSTANDARDOwe 
FORMY ReklAMOwe
Discovery Media Brand Partnership

Jacek Szymczyk
ad	sales	director	
tel.	(22)	365	10	39
jacek_szymczyk@
discovery.com

katarzyna Bagniuk
brand	partnership	manager	
(odpowiedzialna	za	kanały	Factual)	
tel.	(22)	365	10	23
katarzyna_bagniuk@discovery.com

Maciej Zoll
brand	partnership	account	manager	
(odpowiedzialny	za	kanały	Eurosportu)	
tel.	(22)	365	10	26
maciej_zoll@discovery.com

Marzena Markowska
brand	partnership	account	managaer	
(odpowiedzialna	za	kanały	Lifestyle)	
tel.	(22)	365	10	71
marzena_markowska@discovery.com

Monika Szot
BP	product	development	&	project	manager
tel.	(22)	365	10	88
monika_szot@discovery.com	

Discovery Polska 
Dorota 
Żurkowska-Bytner
SVP,	
country	manager,	
Poland

wŁAściciel kANAŁÓw
Discovery, inc.

MARkeTiNG i PUBlic RelATiONS

Discovery

Paweł Półtorak
consumer	marketing	
&	PR	manager
tel.	(22)	365	10	00
pawel_poltorak@
discovery.com	

eurosport

Radek Jaworski
sport	business	
development	director
tel.	(22)	365	10	70	
radoslaw_jaworski@
discovery.com

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

Jakub Żychliński
PR	executive
tel.	(22)	365	10	66
jakub_zychlinski@
discovery.com

PR korporacyjny

Agnieszka 
Jurkiewicz
corporate	
communications	
manager
tel.	(22)	365	10	63

agnieszka_jurkiewicz@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.)

katarzyna kieli
president	
&	managing	director,	
Discovery	EMEA

ZASiĘG TecHNicZNY 8,00 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,80 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,00 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,10 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

6,00 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,20 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,40 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,50 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 8,50 mln Hh

2005 r. 
(rebranding	2015	r.)

2009 r. 
(rebranding	2015	r.)

ZASiĘG TecHNicZNY 7,20 mln Hh

2016 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

10,60 mln Hh
(łącznie	z	MUX	8	NTC)
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Adam Pieczyński
redaktor	naczelny	TVN24/	
dyrektor	pionu	informacji	TVN

Sebastian Podkościelny
zastępca	redaktora	naczelnego	
TVN24,	odpowiedzialny	
za	kanał	TVN24	BiS

Jim Samples
prezes	zarządu	TVN/	dyrek-
tor	generalny	TVN	SA

TVN SA
TVN SA

ul. wiertnicza 166
02-952 warszawa 

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

PUBlic RelATiONS

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

Magdalena Belka
zespół	PR
tel.	(22)	453	65	15
m.belka@tvn.pl

2001 r. 2012 r.

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

MARkeTiNG

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

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

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

Marcin idzik  
dyrektor	działu	
sprzedaży		
tel.	(22)	856	64	00
m.idzik@tvn.pl	

ZASiĘG TecHNicZNY

8,4 mln Hh

SD 
– 2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

8,2 mln Hh

2015 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,8 mln Hh

Joanna Tylman
szef	kanału	TVN	Style
j.tylman@tvn.pl	

2004 r. 2011 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,4 mln Hh

PUBlic RelATiONS 

Joanna Górska
dyrektor	działu	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

HD 
– 2016 r.

Monika Pieczyńska
szefowa	kanału/	
redaktor	naczelna



kwiecień 2018

��

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

2011 r.

2003 r.
PUBlic RelATiONS 

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

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

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,4 mln Hh

1994 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,4 mln Hh

Małgorzata Jopek
szef	kanału	TVN	7
m.jopek@tvn.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,	
prezes	zarządu	Stavka	sp.	z	o.o.
l.kazen@tvn.pl	

PUBlic RelATiONS 

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

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

2002 r.

2012 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 13,3 mln Hh
(z	MUX	1	NTC)

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 13,5 mln Hh

2012 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,4 mln Hh

PUBlic RelATiONS 

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

Marta Skorupska 
zespół	PR
tel.	(22)	453	40	71
m.skorupska@tvn.pl

w portfolio TVN SA znajduje się także kanał iTVN

2011 r.

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	SA
tel.	(22)	856	65	00
t.marszall@tvn.pl

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

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

Marcin idzik
dyrektor	działu	
sprzedaży
tel.	(22)	856	64	00
m.idzik@tvn.pl	
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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+
kom.	(22)	328	27	01
krzysztof.burmer@ncplus.pl

wŁAściciel kANAŁÓw
iTi Neovision SA

DYRekTORZY kANAŁÓw

edyta Sadowska
dyrektor	pionu	
programowego
tel.	(22)	328	25	35
edyta.sadowska@ncplus.pl

Anna limbach-Uryn
dyrektor	programowy	
i	zastępca	dyrektora	pionu	
programowego
tel.	(22)	328	29	19
anna.limbach-uryn@
ncplus.pl

Michał Jarocki
dyrektor	sportowy	
i	zastępca	dyrektora	pionu	
programowego
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	ds.	kanałów	
tematycznych	i	reklamy
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

Paulina
Smaszcz-kurzajewska
rzecznik	prasowy,	dyrektor	
ds.	PR	i	komunikacji	
zewnętrznej
tel.	(22)	328	28	65
paulina.smaszcz-

kurzajewska@ncplus.pl

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO
Marta Szwakopf
dyrektor	ds.	kanałów	tematycznych	i	reklamy
Magdalena lubieniecka-kowalska
kierownik	ds.	sponsoringu	i	reklamy
tel.	(22)	328	25	16
magdalena.lubieniecka-kowalska@ncplus.pl

iTi Neovision SA

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 – 4,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 5,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,9 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY – 4,3 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)	32	82	701
anna.nieweglowska@
ncplus.pl

Daniel Piątek
starszy	specjalista	ds.	
administracji	i	rozliczeń	
tel.	(22)	32	82	701
daniel.piatek@ncplus.pl

Sebastian kostański
specjalista	ds.	wsparcia	
biznesowego
tel.	(22)	32	82	701
sebastian.kostanski@
ncplus.pl

Agnieszka krawczyk
specjalista	
ds.	rozwoju	sprzedaży
tel.	(22)	32	82	701
agnieszka.krawczyk@
ncplus.pl
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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
(Kino	TV,	FilmBox	Premium	HD,	
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.

Bogusław kisielewski
prezes	zarządu

Beata Ryczkowska
dyrektor	programowa	Kino	TV	i	kanałów	
FilmBox	
(Polska	i	zagranica)
kom.	601	328	206
beata_ryczkowska@spi.pl

MARkeTiNG

lidia Zagórska
dyrektor	ds.	komunikacji	i	PR
kom.	502	555	069
lzagorska@kinopolska.pl

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

PUBlic RelATiONS 

Tomasz wiaderek
PR	manager
kom.	512	097	540
twiaderek@kinopolska.pl	

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
pełnomocnik	zarządu,	
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	

MARkeTiNG

Sławomir Jurek
international	marketing	&	PR	director
tel.	(22)	356	74	00
slawomir_jurek@spi.pl

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

PUBlic RelATiONS

Tomasz wiaderek
PR	manager
kom.	512	097	540
twiaderek@kinopolska.pl

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
pełnomocnik	zarządu,
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 Premium)

2008 r.

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

8,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,7 mln Hh

2014 r.

2007 r. (d. FilmBox)

ZASiĘG TecHNicZNY 6,82 mln Hh

2008 r.

ZASiĘG TecHNicZNY 2,46 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
2,28 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
2,12 mln Hh

2014 r.
ZASiĘG TecHNicZNY 1,9 mln Hh

2013 r.

2015 r.

2017 r.



kwiecień 2018

��

wŁAściciel kANAŁU

Stopklatka SA

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

Agnieszka Sadowska
członek	zarządu

tel.	(22)	356	74	00
agnieszka.sadowska@

stopklatka.pl

Hanna Baka 
dyrektor	kanału
tel.	(22)	356	74	16
hanna.baka@stopklatka.pl

MARkeTiNG 
i PUBlic RelATiONS

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

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
pełnomocnik	zarządu,
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
faks	(22)	514	49	53
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. 13,2 mln Hh 
(łącznie z zasięgiem 

MUX 1 NTc)

wŁAściciel kANAŁU

kino Polska TV S.A.

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

MARkeTiNG 

lidia Zagórska
dyrektor	
ds.	komunikacji	i	PR
kom.	502	555	069
lzagorska@kinopolska.pl

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

PUBlic RelATiONS

Tomasz wiaderek
PR	manager
kom.	512	097	540
twiaderek@kinopolska.pl	

DYSTRYBUcJA

Sławomir Nawrot
pełnomocnik	zarządu,
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

2016 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 9,08 mln Hh 
plus zasięg 
MUX 8 NTc
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wŁAściciel 
kANAŁÓw
NBcUniversal 
international 
Networks

NBcUniversal international Networks

katharina Behrends     
managing	director	GAS,	
Benelux,	
Central	&	Eastern	Europe

1 central Saint Giles, 
St Giles High Street, 

london wc2H 8NU 

DYSTRYBUcJA

Jo Sherlock 
vice	president	affiliate	sales	UK,	MEA,	
GAS,	Benelux,	Central	&	Eastern	
Europe

Agnieszka Somerville  
director	of	affiliate	sales,	Poland,	
Benelux,	Central	&	Eastern	Europe
kom.	+44	(0)	7775	028233
agnieszka.somerville@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

Henning Roch
marketing	director	
Central	&	Eastern	Europe
henning.roch@nbcuni.com

Łukasz wysocki 
trade	marketing	manager,	
Emerging	Markets
kom.	+44	(0)	73	8725	
7958	
lukasz.wysocki@nbcuni.
com

izabela kos
junior	marketing	manager
kom.	533	557	750
iza.kos@program.media

PUBlic RelATiONS

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

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

Daniel loers
sales	director	
Central	&	Eastern	Europe
daniel.loers@nbcuni.com

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.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 4,5 mln Hh

2007 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,0 mln Hh

2010 r.
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FOX Networks Group Poland

carlos Ortega
executive	
vice	president	
Central	&	Eastern	
Europe

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

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

Adam lemański
affiliate	distribution	marketing	manager		
tel.	(22)	203	44	16
kom.	797	609	933
adam.lemanski@fox.com

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

ul. Prosta 68
00-838 warszawa
tel. (22) 378 27 82

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 4,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 7,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 6,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 1,5 mln Hh

Maciej Bral
general	
manager	
Central	
Europe
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2003 r. 2010 r.

AXN europe limited

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

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

2006 r.

2006 r.

serwisy VoD

AXN europe limited
25 Golden Square 
w1F 9lU london
United kingdom

2012 r.2012 r.

ZASiĘG TecHNicZNY 8,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 4,8 mln Hh

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

DYSTRYBUcJA i MARkeTiNG

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

cORe

serwis z muzyką 
na żądanie 

2014 r.

serwis muzyczny 
dla restauracji, 

hoteli itp.
2016 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

kinga Filarska
marketing	deputy	director	
tel.	(22)	852	88	26
kinga.filarska@hbo.com

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.com

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
kom.	782	600	866

Łukasz Pochwatka
kom.	782	600	061

Łukasz Niziołek
kom.	605	601	189

Jan Osiński
kom.	601	364	266

Paweł Miąsek
kom.	605	562	233

Marcin Janik
kom.	601	240	502

Adam świderski
kom.	601	240	506

Tomasz Głowicki
kom.	695	206	094

Michał walewski
dyrektor	sprzedaży	
kom.	695	360	651



�5

wŁAściciel 
kANAŁÓw
AMc Networks 
international – 
Uk i cBS Studios 
international 
(Joint Venture)

AMc Networks international – Uk
ul. Puławska 2, wejście c 

00-791 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 
SVP	affiliate	sales	
louise.cottrell@amcnetworks.com

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

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

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

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

Agnieszka Furmańska
head	of	commercial	strategy	Poland
and	EMEA	Advertising	
kom.	734	151	302
agnieszka.furmanska@amcnetworks.com

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

SundanceTV
i Outdoor channel 
kanały bez reklam

kevin Dickie
SVP,	channels	group,	UK,	
MEA	&	Poland,	AMC	
Networks	International

PUBlic RelATiONS

Adrienn Varadi
head	of	
communications
adrienn.varadi@
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)

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

wŁAściciel 
kANAŁU
AMc Networks 
international – 
Uk i ARA Amigos 
ireland limited

MARkeTiNG

Marta Fiedczak
marketing	manager	
kom.	516	444	509
marta.fiedczak@
amcnetworks.com

Magdalena cygan 
senior	marketing	executive
kom.	734	157	632
magdalena.cygan@
amcnetworks.com

katalin Hegyi
(POLSAT	Jim	Jam)
head	of	marketing
katalin.hegyi@
amcnetworks.com

Zsofia 
Boros-Vagvolgyi
(POLSAT	Jim	Jam)
marketing	manager
zsofia.boros-vagvolgyi@
amcnetworks.com

1999 r.

2010 r.

2012 r.

2012 r.

2012 r.

2009 r.

2013 r.

2016 r.
(wcześniej jako MGM)

ZASiĘG TecHNicZNY

2,6 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

brak danych

ZASiĘG TecHNicZNY

3,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

6,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

4,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,4 mln Hh
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BBc Studios Polska

wŁAściciel 
kANAŁÓw

BBc Studios

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

MARkeTiNG

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

Patrycja Gałązka
p.o.	marketing	manager
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

2015 r.

2015 r.

ZASiĘG TecHNicZNY
brak danych

2007 r.

wŁAściciel kANAŁU

S.c. ikO POlAND SRl

DYSTRYBUTOR

Media Production 
Sp. z o.o.

ul.	Leszno	14
01-192	Warszawa
tel.	(22)	490	88	95

Media Production Sp. z o.o.

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

SPRZeDAŻ cZASU	ReklAMOweGO

Biuro Reklamy TVN Media

2013 r.

2006 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3 mln Hh

2007 r.

2010 r.
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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. 5,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 8,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 7,0 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 6,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

Nickelodeon 
ok. 7,1 mln Hh

Nick jr. 
ok. 5,0 mln Hh

Nicktoons 
ok. 5,4 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,5 mln Hh

ul. Mokotowska 19
00-560 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

MARkeTiNG

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

PUBlic RelATiONS

Denis Pluskota
PR	manager
kom.	789	077	944
denis.pluskota@vimn.com

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

2018 r.
(d. Nickelodeon HD)

2017 r. (d. VIVA)

2006 r.

2011 r.

2005 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 5,6 mln Hh
2015 r.

2000 r.

2008 r.
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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
tel.	(22)	438	61	03
barbara.izowska@turner.com

katarzyna 
Tumielewicz
marketing	manager	Poland
tel.	(22)	438	61	04
katarzyna.tumielewicz@turner.com

emila Rybak
marketing	&	PR
tel.	(22)	438	61	05
emila.rybak@turner.com

liceNcJe

Dorota Pawłowska
licensing	director	CEE,	GAS
kom.	504	242	080
tel.	(22)	438	61	07
dorota.pawlowska@turner.com

Beata Bireta
associate	category	manager	fashion	
&	home,	themed	entertainment	
CEE
kom.	692	000	448
tel.	(22)	438	61	08
beata.bireta@turner.com	

ewa Majcher
licensing	manager	CEE
kom.	503	518	662
tel.	(22)	438	61	09
ewa.majcher@turner.com

DYSTRYBUcJA

Mikołaj Dorożała 
distribution	manager	Poland
kom.	502	494	697
tel.	(22)	438	61	01
mikolaj.dorozala@turner.com

Marta książek
distribution	coordinator	Poland
kom.	503	539	279
tel.	(22)	438	61	02
marta.ksiazek@turner.com

SPRZeDAŻ cZASU
ReklAMOweGO

Polsat Media Biuro Reklamy
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

Budynek ethos
Plac Trzech krzyży 10/14
00-499 warszawa

Matthias Heinze
vice	president	

commercial	and	general	
manager	Eastern	Europe	

and	Poland,	
Turner	Broadcasting

ZASiĘG TecHNicZNY

6,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

7,2 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

5,4 mln Hh

wŁAściciel kANAŁU

Zee entertainment enterprises ltd

Asia TV ltd.
Hygeia	Building	3rd	Floor,	
66/68	College	Road
Harrow	HA1	1BE	
United	Kindom

Neeraj Dhingra
CEO	Europe

ZARZĄDZAJĄcY kANAŁeM

Asia TV Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce
Pl.	Piłsudskiego	3
00-078	Warszawa

Paweł kolasa
country	manager/business	head
kom.	608	091	134
pawel.kolasa@atl.esselgroup.com	

Start 
czerwiec 2018

Zee entertainment enterprises ltd
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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.

Beata czarnacka
marketing	manager	
Disney	Channels	CEE
tel.	(22)	579	33	64
beata.czarnacka@disney.com

Paweł kalinowski
marketing	manager	
Disney	Channels	CEE
tel.	(22)	579	34	11
pawel.kalinowski@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

Tim Bowling
senior	sales	manager,	
Disney	Media	Distribution	CEE
tim.bowling@disney.com

konrad Samburski
channel	distribution	manager,	Disney	Media	
Distribution	CEE
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

7,8 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

6,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY

7,3 mln Hh
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A+e Networks Poland
DYSTRYBUcJA

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

Ana Savić
distribution	manager
kom.	666	314	082

ana.savic@aetn.co.uk

MARkeTiNG

Tomasz Teodorczyk
director	of	programming	and	brands
kom.	662	834	165
tomasz.teodorczyk@aetn.co.uk

Marta Gajowniczek
trade	marketing	manager

kom.	667	771	147
marta.gajowniczek@aetn.co.uk

Rami Haidar
marketing	manager
kom.	501	678	815
rami.haidar@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

PUBlic RelATiONS 
& SOciAl MeDiA

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

2008 r.

2010 r.

2014 r.

ZASiĘG TecHNicZNY
5,5 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
5,67 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
4,91 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
2,6 mln Hh

2014 r.

eleVeN SPORTS
wŁAściciel

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

ZeSPÓŁ

krzysztof świergiel
managing	director
kom.	607	399	398
krzysztof.swiergiel@elevensports.com

Michał Roliński
commercial	director
kom.	517	752	011
michal.rolinski@elevensports.com

DYSTRYBUcJA

Artur Grobel
distribution	director
kom.	603	977	308
artur.grobel@
elevensports.com

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

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

MARkeTiNG i PUBlic RelATiONS

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

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

Paweł wróbel
junior	manager,	PR	&	digital	marketing
kom.	505	915	111	
pawel.wrobel@elevensports.com

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

TVN Media/Premium TV
Monika Granecka
szef	Zespołu	Sprzedaży	Regionalnej
kom.	502	555	652
m.granecka@tvn.pl

ZASiĘG 
TecHNicZNY

brak danych

2015 r.
(do 2017 Eleven)

2015 r.
(do 2017 Eleven Sports)

2016 r.
(do 2017 Eleven Extra)

2017 r.
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PrOgram Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:
ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa

tel. (22) 419 31 00
dystrybucja@program.media

www.programpl.biz

Ross Newens
prezes	zarządu	
PrOgram	Sp.	z	o.o.
tel.	(22)	419	31	00

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

Agata Gago
PR	manager
kom.	503	180	791
agago@davincitv.net

SPRZeDAŻ 
cZASU ReklAMOweGO

Polsat Media 
Biuro Reklamy

wŁAściciel kANAŁÓw

4fun Media SA

Ross Newens
prezes	zarządu	
tel.	(22)	419	31	00
ross.newens@program.media

MARkeTiNG i PUBlic RelATiONS

Marcin wojtasik
marketing	&	social	media	director
kom.	609	331	155
marcin.wojtasik@4funmedia.pl

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

Polsat Media Biuro Reklamy

Łukasz Urbański
brand	partnerships	executive
lukasz.urbanski@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 
9,1 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY
4,7 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
8,3 mln Hh

ZASiĘG TecHNicZNY 
8,6 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

MARkeTiNG 
i PUBlic RelATiONS

SPRZeDAŻ cZASU 
ReklAMOweGO

Szczegóły 
na str. 70

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

2007 r.

2007 r.

2010 r.

Adres siedziby:
ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa
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REKLAMA

MARkeTiNG, 
PUBlic RelATiONS
Mega Max Media, s.r.o.

Nataša Ondrová
koordynator	ds.	marketingu

SPRZeDAŻ cZASU
ReklAMOweGO
kanał bez reklam

Pasjatv Sp. z o.o.

2007 r.

DYSTRYBUcJA

Pasjatv Sp. z o.o.
dystrybucja@tvpasja.pl

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

ewelina Nowacka
wicedyrektor	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

Mega Max Media 
s.r.o.

Pavol Miller
executive	director

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, 

500 280 356, 608 141 355
Adres do korespondencji:

ul. Dworcowa 28, 44-100 Gliwice

2008 r.

2008 r.

wŁAściciel kANAŁU
TVS Sp. z o.o. 
Plac	Grunwaldzki	12,	40-126	Katowice
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

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
ul.	Ostrobramska	77,	04-175	Warszawa
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
dystrybucja@tvs.pl

MARkeTiNG 
Sara kalisz
p.o.	kierownika	ds.	
marketingu	i	promocji
tel.	(32)	608	92	12
sara.kalisz@tvs.pl

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

2010 r.

MARkeTiNG, 
PUBlic RelATiONS
Music Box Ukraine
Anna Pasicznyk
po	dyrektor	
a.pasechnik@musicboxua.tv

SPRZeDAŻ cZASU
ReklAMOweGO
kanał bez reklam

2018 r.

wŁAściciel  kANAŁU
Music Box Poland Sp. z o.o.
Aleje	Jerozolimskie	85/21
02-001	Warszawa

ieva Soiref, prezes	zarządu

Serhiy kobel, prokurent
kom.	731	520	098
s.kobel@musicboxua.tv

ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 1,2 mln Hh
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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, Private TV HD, Barely legal TV

Stingray All Good Vibes: Stingray Brava SD i HD, Stingray Djazz SD i HD, 
Stingray iconcerts SD i HD

Pozostałe kanały obcojęzyczne: english club TV SD i HD, Al Jazeera, Motorsport.
tv HD, Fashion TV SD, HD, UHD, Netviet, DOT Dance, 112 Ukraina

MARkeTiNG, PUBlic RelATiONS

Shai S Sampson
VP	marketing	and	content

Shi communication
ul.	Kordeckiego	23
05-126	Nieporęt

Dorota cepryńska 
managing	director
kom.	515	174	616

2016 r.

wŁAściciel 
kANAŁU

iSG Media ltd. 

Gilad elazar 
CEO

SPRZeDAŻ cZASU
ReklAMOweGO
kanał bez reklamZASiĘG TecHNicZNY

ok. 800 tys. Hh

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

ewelina Nowacka
wicedyrektor	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

REKLAMA
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2018 r.

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

TelewiZJA wP

Jacek Amsterdamski
VP	dystrybucja	i	emisja	TV
kom.	502	707	105	
jacek.amsterdamski@
grupawp.pl

GiNX eSPORTS TV

izabela Piotrowska
director	of	affiliate	sales	
GINX	Esports	TV
tel.	+44	(0)	7967	659271
iza.piotrowska@ginx.tv

wŁAściciel kANAŁU
wirtualna Polska Media SA
ul.	Jutrzenki	137	A,	02-231	Warszawa,	
tel.	(22)	576	39	00,	faks	(22)	576	39	01	

Jagna wiszniewska
dyrektor	zarządzająca
tel.	(22)	576	39	00
jagna.wiszniewska@
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 
Tomasz Bączek
marketing	manager
tel.	(22)	576	31	67
kom.	502	707	105	
tomasz.baczek@
grupawp.pl

PUBlic RelATiONS

Michał Siegieda
rzecznik	prasowy	Grupy	
Wirtualna	Polska	
kom.		607	446	890	
michal.siegieda@
grupawp.pl

2017 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

4,8 mln Hh

kanały obcojęzyczne: 
Travel XP HD/4K,   France 24 ( SD/ HD), TV5 Monde, France 
Télévisions, Mezzo, Mezzo Live HD, Redllight HD, Fashion TV, 

Fashion Tv 4K, RFM TV, MCM TOP, My Zen TV HD

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

Zasięg MUX 8 
NTc i wybrane 
sieci kablowe

wŁAściciel kANAŁU
Prashant chothani 
tel.	+919821110612
prashant.chothani@travelxp.tv

Sumant Bahl 
CEO
tel.	+447891606622
sumant.bahl@travelxp.tv

MARkeTiNG
marketing@travelxp.tv

wŁAściciel kANAŁU
k2M Media sp. z o.o.
ul.	Dereniowa	2/9
02-776	Warszawa

Michał Hrebień
prezes	zarządu
kom.	694	463	535
michal.hrebien@nucity.pl

Marta Pocztarska-Hrebień, członek	zarządu
kom.	602	223	742
marta.pocztarska@nucity.pl
katarzyna Staniszewska, członek	zarządu
kom.	602	126	237

iT, łącza
Arkadiusz Zdrodowski
kom.	691	212	174
azdrodowski@zdrodek.com

2018 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 3,7 mln Hh
(MUX Katowice Kosztowy)

wŁAściciel kANAŁU
Ginx TV limited
Unit	8,	Acorn	Production	Centre
105	Blundell	Street,	N7	9BN	London
tel.	+44	(0)	20	8576	6660

Michiel Bakker, CEO
tel.	+44	(0)	20	8576	6660
michiel@ginx.tv

2018 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 175 tys. Hh

MARkeTiNG AND PR

Solenne lagrange
marketing	director
tel.	+44	(0)	7874	376848
solenne.lagrange@ginx.tv

wŁAściciel kANAŁU
FRATRiA Sp. z o.o.
Romuald Orzeł, prezes

szczegóły 
na str. 94
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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
kanał 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, 

iNeA, TV-SAT 364

2016 r.

2012 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

m.in. Vectra, iNeA, Orange Polska, TkSM Grudziądz, TV-SAT 364

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO

Polsat Media 

Agnieszka wieczorek-Biedrzycka
commercial	director
tel.	(22)	514	49	00
agnieszka.wieczorek-biedrzycka@polsatmedia.
pl

Golf channel Polska

Marta Rosłaniec
manager
kom.	600	656	253
marta.roslaniec@golfchannel.pl	

wŁAściciel 
kANAŁU

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

DYSTRYBUcJA, MARkeTiNG, PR

Marta Rosłaniec
manager
kom.	600	656	253
marta.roslaniec@golfchannel.pl	ZASiĘG TecHNicZNY

ok. 2,5 mln Hh

Golf channel Polska
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ReDAkcJA i STUDiO:
ul.	Finlandzka	10,	03-903	Warszawa

Michał karnowski
szef	projektu,	członek	zarządu

	
Piotr 
Barełkowski
dyrektor	ds	dystrybucji	i	rozwoju
kom.	509	465	745
piotr.barelkowski@fratria.pl		

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

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

2016 r.

2016 r.

2014 r.

2016 r. (wcześniej iTV)

FRATRiA Sp. z o.o.

ZASiĘG TecHNicZNY
ok. 3 mln Hh

FRATRiA Sp. z o.o.
ul.	Legionów	126-128,	81-472	Gdynia

Romuald Orzeł,		prezes
Henryk Uzdrowski,	członek	zarządu

2017 r.

Fundacja Trinity Broadcasting 
Network Polska
ul.	Kaprów	17/6,	80-316	Gdańsk,	
kom.	514	514	186

krzysztof Rompa
prezes

2017 r.

DYSTRYBUcJA DO Sieci kABlOwYcH i PlATFORM
kamil Rompa
kom.	606	751	906,	kamil.rompa@tbnpolska.tv

MARkeTiNG i PR 
Dawid kantorek
d.kantorek@tbnpolska.tv

SPRZeDAŻ cZASU ReklAMOweGO
Aleksandra Dawidowicz
a.dawidowicz@tbnpolska.tv

ZASiĘG TecHNicZNY
7,9 mln Hh

2016 r.
ZASiĘG TecHNicZNY

450 tys. Hh

MSc R&P Sp. z o.o. 
ul.	Zarówie	19,	
21-560	Międzyrzec	Podlaski
tel.		(83)	371	48	73

DYSTRYBUcJA 

Paweł werpachowski
kom.	660	338	533
p.werpachowski@2x2tv.pl
dystrybucja@2x2tv.pl
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Sapphire Media international BV
DYSTRYBUcJA

Pasjatv Sp. z o.o.

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

Radosław Banak
kom.	531	313	710
r.banak@tvpasja.pl

ewelina Nowacka
kom.	500	280	356
e.nowacka@tvpasja.pl

wŁAściciel kANAŁÓw

Sapphire Media
international BV

MARkeTiNG, 
PUBlic RelATiONS

Pasjatv Sp. z o.o.
ul.	Chorzowska	95/6
44-100	Gliwice
kom.	502	394	141,	
531	313	710,	
500	280	356,	608	141	355
dystrybucja@tvpasja.pl

2005 r.

2017 r.

2005 r.

2011 r.

2014 r.

2018 r.

ZASiĘG TecHNicZNY

0,5 mln Hh

Vivid entertainment B.V.
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

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

kanały obcojęzyczne

REKLAMA
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REKLAMA

Media Management europe

Joanna Twarowska
kierownik	ds.	sprzedaży	CATV/IPTV/DTH	 
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	
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s. 54 Telewizja POLSAT Sp. z. o.o.

s. 58 Lemon Records Sp. z o.o. /  ESKA TV SA / TV SPEKTRUM Sp. z o.o.

s. 59 Superstacja / Viasat World Ltd.

s. 60 Telewizja Puls Sp. z o.o.

s. 61 Telewizja Polska SA

s. 62 Discovery Polska

s. 63 TVN SA

s. 65 ITI Neovision SA

s. 66 Kino Polska TV S.A.

s. 68 Stopklatka SA

s. 70 NBCUniversal International Networks

s. 71 FOX Networks Group Poland

s. 72 AXN Europe Limited / CORE

s. 74 HBO Polska Sp. z o.o.

s. 75 AMC Networks International – UK

s. 76 BBC Studios Polska / Media Production Sp. z o.o.

s. 78 Viacom International Media Networks

s. 80 Turner Broadcasting System Poland Sp. z o.o. / Zee Entertainment Enterprises Ltd

s. 82 The Walt Disney Company

s. 84 ELEVEN SPORTS / A+E Networks Poland

s. 86 PrOgram Sp. z o.o.

s. 88 Pasjatv Sp. z o.o.

s. 90 Delegata

s. 92 Idea Ventures / FRAME BY FRAME / Golf Channel Polska

s. 94  Polsat Media Distribution Sp z o.o. / FRATRIA Sp. z o.o./ TBN Polska / 2X2 
  / Michał Winnicki Entertainment

s. 96 Sapphire Media International BV / Vivid Entertainment B.V. / Serena Electronics BV

s. 97 2Ends Media / Media Management Europe

LISTA NADAWCÓW/DYSTRYBUTORÓW


