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JESIENNA OFERTA TVN NAJPOPULARNIEJSZA  
WŚRÓD WIDZÓW I INTERNAUTÓW 

 
Warszawa – 6 grudnia 2012 r. 

Jesienna ramówka TVN okazała si ę najlepsz ą ofert ą programow ą na polskim rynku 
telewizyjnym. Zarówno w listopadzie, jak i w całym sezonie jesiennym (1 wrze śnia – 30 
listopada) TVN był liderem rynku pokonuj ąc swoich konkurentów w najwa żniejszych pasmach. 
Dodatkowo TVN odnotował najlepsze wyniki we wszystk ich grupach istotnych dla 
reklamodawców. Pozycje programowe TVN miały równie ż rekordow ą liczb ę wyświetle ń online. 
 
„Oferta telewizyjna w Polsce to ponad 200 kanałów polskojęzycznych, ale jeśli – tak jak w naszym 
przypadku – najważniejszym celem stacji TV  jest dotrzymanie umowy z widzem, to znajduje to 
odzwierciedlenie w wynikach. Praca nad emocjonalnym związkiem z widzem owocuje tym,  
że wędrówkę po świecie telewizji widz rozpoczyna od swojej stacji. Bardzo się cieszymy, że jesienią 
widzowie i internauci dokonywali właśnie takich wyborów. Nieważne gdzie i na jakim urządzeniu widz 
ogląda naszą ofertę programową. My cieszymy się, że ogląda.” – powiedział Edward Miszczak, 
Członek Zarządu TVN i Dyrektor Programowy. 
 
W sezonie jesiennym (1 września – 30 listopada), nasz nowy program MasterChef , przyciągał do 4,7 
mln widzów, odnotowując średnio 27,6% udziału w rynku w komercyjnej grupie docelowej (16-49) 
oraz 21,4% w grupie 4+. Program ten osiągnął zdecydowanie najlepszy wynik w swoim paśmie, 
pokonując m.in. produkcję Polsatu „Must be the music”.   
 
Nasza kolejna nowość, serial obyczajowy Lekarze , również okazał się bezkonkurencyjny  
w godzinach swojego nadawania. Serial przyciągał przed telewizory do 3,5 mln widzów, odnotowując 
średni udział w rynku na poziomie 23,9% w komercyjnej grupie docelowej (16-49) oraz 23,1%  
w grupie 4+.  
 
Tej jesieni rewelacyjnie wyniki odnotował również nasz program rozrywkowy Mam Talent! , 
przyciągając przed telewizory do 4,6 mln widzów i odnotowując średni udział w rynku do 37,5%  
w komercyjnej grupie docelowej oraz 29,3% w grupie 4+. W czasie swojej emisji, program Mam 
Talent! przyciągał ponad dwukrotnie większą publiczność niż programy konkurencyjnych stacji, 
odnotowując średni udział w rynku, w komercyjnej grupie docelowej (16-49), na poziomie 28,9% 
(TVP1 – 12,7%, TVP2 – 12,0%, Polsat – 14,4%). 
 
Nasz główny serwis informacyjny Fakty  również pozostaje niepokonany. W sezonie jesiennym 
przyciągał do 5,2 miliona widzów, ze średnim udziałem w rynku na poziomie 29,3%, wyprzedzając 
swojego głównego konkurenta Wiadomości (27,3%). 
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Doskonałe wyniki odnotował program Kuchenne rewolucje , który gromadząc przed odbiornikami 
telewizyjnymi do 2,9 miliona widzów, był liderem w swoim paśmie w grupie 16-49. Średni udział  
w rynku w komercyjnej grupie docelowej (16-49) wyniósł 23,8%, a w grupie 4+ - 19,8%.  
 

Nasze pozostałe programy również odnotowały bardzo dobre wyniki, pozostając najchętniej 
oglądanymi pozycjami w godzinach swojej emisji. Program Perfekcyjna pani domu  przyciągnął do 
1,6 miliona widzów ze średnim udziałem w rynku w komercyjnej grupie docelowej na poziomie 18,9%, 
serial Prawo Agaty  oglądało do 3,1 miliona widzów (21,7% udziału w rynku), program Ugotowani  do 
3,2 miliona widzów (24,9% udziału w rynku), program Dzień Dobry TVN  do 1,5 mln widzów (19,5% 
udziału w rynku) a program Kuba Wojewódzki  - 1,9 miliony widzów (23,3% udziału w rynku). 
 
 
W sezonie jesiennym (1 wrze śnia – 30 listopada), imponuj ące wyniki odnotowały równie ż 
kanały tematyczne Grupy TVN.   
 
TVN Style  pozostał najchętniej oglądanym kanałem lifestylowym w Polsce. Odnotowując 0,96% 
udziału w rynku w komercyjnej grupie docelowej (16-49), kanał osiągnął ponad dwukrotnie lepszy 
wynik niż w roku ubiegłym (0,47% w 2011 r.).  
 
Drugim w kolejności najchętniej oglądanym kanałem lifestylowym w Polsce był TVN Turbo.   
Jego udział w rynku w grupie 16-49 wzrósł do poziomu 0,78% (0,76% w 2011 r.). TVN Turbo 
pozostaje również jednym z najchętniej oglądanych kanałów przez męską część widowni. Jego udział 
w grupie mężczyzn 16-49 wyniósł 1,24% i był ponad dwukrotnie wyższy, niż bezpośredniego 
konkurenta Polsat Play, który uzyskał w tej grupie wynik 0,58%.  
 
W sezonie jesiennym bardzo dobre wyniki odnotował TVN7. Jego całodobowy udział w rynku  
w grupie 16-49 wzrósł do 2,9% z 2,49% w analogicznym okresie 2011 r. Dzięki temu wynikowi TVN7 
pozostał liderem wśród kanałów o podobnym profilu. 
 
Tej jesieni kanał informacyjny TVN24, odnotował 2,23% udziału w rynku w grupie 16-49 (2,30%  
w 2011 r.). Dzięki temu rezultatowi kanał ten wyprzedził swoich głównych konkurentów. TVP Info 
odnotował 1,59% udziału w rynku, a Polsat News – 0,67%.  
 
Dynamiczny i konsekwentny wzrost odnotowuje też TTV. Po zaledwie 11 miesiącach nadawania 
stacja zdobyła 0,46% udziału w rynku w grupie 16-49, zapewniając sobie stabilną pozycję na rynku 
telewizyjnym w Polsce.   
 
 

Udziały kanałów tematycznych Grupy TVN:  
 

 Komercyjna grupa docelowa 
(16-49) 

 jesień 2012 jesień 2011 

TVN7 2,90% 2,49% 
TVN24 2,23% 2,30% 
TVN Style  0,96% 0,47% 
TVN Turbo  0,78% 0,76% 
TTV 0,46% 0,00% 
TVN Meteo 0,12% 0,12% 
TVN CNBC 0,08% 0,06% 
Kanały tematyczne Grupy TVN  7,53% 6,20% 

                       Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Nasze pozycje programowe ciesz ą się ogromn ą popularno ścią online.  
 
W październiku serwisy internetowe Grupy TVN odnotowały bardzo dobry wynik, plasując się na 
najwyższej w swojej historii, 18-tej pozycji wśród najpopularniejszych grup witryn w Polsce. Nasze 
strony przyciągnęły 4,35 miliona realnych użytkowników, którzy dokonali ponad 227 milionów odsłon. 
 
Szczegółowe dane pokazują, że ogromną popularnością cieszą się zarówno serwisy informacyjne, 
jak i rozrywkowe. Największy udział w tych wynikach mają: tvn24.pl – 2,1 miliona użytkowników, 
serwisy formatów programów TVN – 1,7 miliona użytkowników łącznie oraz tvnplayer.pl – 1,3 miliona 
użytkowników. 
 
W listopadzie tvn player osiągnął rekordowe wyniki. Użytkownicy platformy VOD wyświetlili na niej 
łącznie ponad 31 milionów pełnych odcinków seriali i programów show telewizyjnych, zarówno z 
anteny TVN jak i kanałów tematycznych. Jest to rekord na skalę Europy Środkowo-Wschodniej.  
20% wszystkich wyświetleń tvn playera pochodziło z urządzeń mobilnych i innych, niż desktopowa, 
platform (m.in. Connected TV, iOS, Android, Netia, platforma n). W październiku br. użytkownicy  
tvn player spędzili w serwisie średnio 12 godzin i 5 minut. Największą popularnością na platformie tvn 
player cieszyły się seriale: Julia, Lekarze, Prawo Agaty, Na Wspólnej; oraz programy: Kuba 
Wojewódzki, Masterchef i Kuchenne rewolucje. 
 
„Bardzo się cieszę, że użytkownicy doceniają nasze starania i tak licznie, a zarazem często 
korzystają z naszych serwisów i aplikacji. Przygodę z online w TVN zaczęliśmy od obszarów,  
w których specjalizujemy się na co dzień, tj. newsa i rozrywki, trochę później uruchomiliśmy usługę 
tvn player. A to dopiero początek. Już za chwilę zaproponujemy naszym użytkownikom kolejne 
produkty”. – powiedział Tomasz Plata, Dyrektor TVN Online. 
 
Od grudnia 2012 r. platforma tvn player jest dostępna również na urządzeniach Windows Phone. 
 
 
 

Szczegółowe wyniki serwisów Grupy TVN w pa ździerniku 2012 r.:  
 

  użytkownicy 
(real users) 

odsłony ogółem średnia liczba 
odsłon na 
użytkownika 

średni czas na 
użytkownika 
[godz:min:s] 

zasięg wśród 
internautów 

Grupa TVN  4 355 840 227 533 619 48 06:59:56  22,4% 
tvn24.pl 2 115 626 69 693 900 27 03:37:48 10,9% 
tvn.pl (serwisy formatów) 1 724 146 52 239 252 28 03:20:00 8,9% 
tvnplayer.pl 1 299 892 77 885 974 59 12:05:27 6,7% 
tvnmeteo.pl 690 887 9 301 236 13 00:13:29 3,6% 
tvnwarszawa.pl 566 232 9 129 565 15 01:48:57 2,9% 
tvn.pl (serwis główny) 507 513 4 875 155 9 00:09:17 2,6% 
kontakt24.tvn.pl 471 748 2 638 075 5 00:07:04 2,4% 
tvnstyle.pl 118 800 884 220 7 00:06:48 0,6% 
Źródło: Megapanel PBI/Gemius 
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 *** 

Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje jedenaście kanałów 
telewizyjnych. 
 

TVN, główny kanał telewizyjny Grupy, jest na polskim rynku uznawany za czołowy 
program telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne  
i niezależne audycje informacyjne.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę programową 
TVN.  
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym we 
współpracy z CNBC Europe.  
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn  
i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji.  
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz 
zdrowiu adresowanym do kobiet.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego 
zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.  
 
Telezakupy Mango to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska  
i okolic.  

 
Grupa TVN posiada 50,55% udziałów w firmie Stavka sp. z o.o., nadawcy TTV.  
TTV - kanał oferujący publicystykę, informację i  dokument społeczny - dostępny w 
sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. 

 
 
Do Grupy TVN należy również: 

 
TVN News & Services  Agency , najbardziej wszechstronnie działająca agencja  mediowa 
w Europie Środkowej i Wschodniej, która jako jedyna w regionie oferuje pełną 
kompleksowość usług.  
 
Fundacja TVN “nie jeste ś sam” , skupiająca się na pomocy ludziom cierpiącym  
na nieuleczalne, wymagające kosztownego leczenia choroby. Przez wiele lat 
podopiecznymi Fundacji TVN były dzieci głuche i niedosłyszące, starające się  
o implanty ślimakowe oraz chorzy na mukowiscydozę. Ponadto, Fundacja TVN wspiera 
finansowo szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając koszty remontów, 
zakupu sprzętu medycznego oraz karetek. 
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Do Grupy TVN należy również: 
 
tvn.pl  - codzienne źródło informacji rozrywkowej związanej z show-biznesem. Na 
bieżąco aktualizowany serwis opisujący wydarzenia, bohaterów i programy znane 
nie tylko z anteny TVN. Umożliwia dostęp do szerokiej bazy materiałów wideo i 
fotogalerii oraz pełnych odcinków seriali i show telewizji TVN. 
 
tvnplayer.pl  - platforma wideo na żądanie, umożliwiająca bezpłatny dostęp do 
największej biblioteki seriali, show i programów emitowanych w kanałach TVN. 
Dostępna również w wersjach mobilnych na urządzeniach z systemami Android, 
iOS, w konsolach PS3, w odbiornikach telewizyjnych wiodących producentów oraz 
w na platformie nc+. 
 
tvn24.pl  - pierwszy w Polsce wortal informacyjny, który łączy w sobie tekst, dźwięk 
i obraz. Znajdują się w nim rozbudowane relacje wideo z najważniejszych 
wydarzeń w Polsce i na świecie.  

 
tvnmeteo.pl - najnowocześniejszy portal pogodowy w Polsce. Tworzony przez 
profesjonalną redakcję, internautów i widzów zainteresowanych tematyką meteo. 
Umożliwia sprawdzenie pogody w ponad 80 tys. miejsc w kraju i na świecie.  
 
tvnwarszawa.pl  - projekt medialny poświęcony Warszawie i jej mieszkańcom. TVN 
Warszawa koncentrując się na życiu stolicy, oferuje wysokiej jakości treści  
o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  

 
 
Grupa TVN jest też właścicielem platformy n, która 1 grudnia 2012 r. rozpoczęła proces łączenia  
z CYFRĄ+, tworząc tym samym nc+ , wiodącego operatora płatnej telewizji premium w Polsce. 
 

Platforma n  – największa platforma HD w Polsce - zadebiutowała 
na rynku w 2006 roku, pozycjonując się jako najbardziej 
zaawansowana technologicznie platforma cyfrowa w kraju  
i w Europie środkowo – wschodniej. Umożliwiała jednoczesny 
odbiór programów w technologii HD, nagrywanie wybranych 
pozycji programowych (PVR) oraz zapewniała dostęp do biblioteki 
filmów i programów na życzenie (VOD). Dodatkowo, jako 
pierwsza platforma cyfrowa w Polsce, uruchomiła regularną 
usługę w technologii obrazu 3D – nShow3D, gwarantującą 
widzom „trzeci wymiar rozrywki”. 

 
Obecnie platforma n oferuje m.in.: nagradzany dekoder MONSTERBOX HD z nagrywarką 
wyposażony w dysk o pojemności 1 TB, usługę nVOD NET przekształcającą dekoder  
w multimedialne centrum domowej rozrywki, nagrywanie przez Internet lub komórkę, usługę 
Multiroom HD, specjalną ofertę platformy n z Internetem Orange Free, dostęp do serwisu YouTube, 
nRadia z ponad 400 internetowymi stacjami radiowymi, dostęp do nPortalu umożliwiającego 
jednoczesne oglądanie programu i przeglądanie informacji na ekranie telewizora, czy stworzonego 
specjalnie dla wszystkich miłośników gier serwisu nGry.  
Platforma n, to nie tylko lider technologiczny, ale również dostawca zróżnicowanego kontentu 
telewizyjnego na najwyższym poziomie. Aż 40 kanałów HD, najlepszy futbol -  Liga Mistrzów UEFA, 
Liga Europejska UEFA oraz Liga Włoska, najnowsze filmy z największych wytwórni: 20th Century 
Fox, Monolith Films, Paramount Pictures, imponujący wybór ponad 30 kanałów filmowych oraz ponad 
6.000 tytułów w wypożyczalni filmów VOD, ponadto największe polskie hity filmowe, najgłośniejsze 
filmy dokumentalne, najciekawsze programy przyrodnicze. W ofercie znajduje się także unikalna 
kolekcja VOD nSeriale, którą tworzą największe serialowe produkcje, dostępne tuż po ich światowej 
premierze w USA oraz dźwięk przestrzenny w technologii Dolby Digital 5.1.  
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Grupa TVN prowadzi działalność w segmencie nowych mediów jako partner 
Ringier Axel Springer Media AG (“RAS”), poprzez Grupę Onet.pl S.A., operatora 
www.onet.pl - najpopularniejszego portalu internetowego w Polsce. Od 1997 roku 
Onet jest liderem wyznaczającym standardy rozrywki, informacji, komunikacji, 
handlu, usług mobilnych i reklamy wykorzystując możliwości, które stwarza 
Internet. Onet to największe polskie medium internetowe, należące do grona 
najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. 

 
 
Sukces w swoich kategoriach odnoszą również: 

 
Zumi  - nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące 
cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych. 

 
Sympatia.pl  – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. 
 

plejada.pl  - multimedialny serwis internetowy poświęcony informacjom ze świata 
show-biznesu. Plejada.pl jest pierwszym na polskim rynku projektem, dostępnym 
od razu na trzech platformach - w internecie, w telefonach komórkowych (wersja 
lajt) oraz na platformie „n”.  
 
Biznes.pl  -  pierwsza polska wieloplatformowa usługa biznesowa w pełni 
wykorzystująca możliwości działania w wirtualnej ‘chmurze’, dostępna na 
dowolnym urządzeniu w dowolnym czasie.  
 
vod.pl  - internetowy serwis „wideo na życzenie” umożliwia oglądanie za pomocą 
przeglądarki internetowej polskich i zagranicznych seriali, programów telewizyjnych 
oraz pełnometrażowych filmów fabularnych.  

 
OnetBlog  – największa blogosfera w polskiej sieci. 

 
 
 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 r.  
 
 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 

 
 

 

Karol Smoląg  
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
Rzecznik prasowy 
tel. (+48 22) 856 66 88 
tel. kom. (+48) 516 444 388 
e-mail: k.smolag@tvn.pl  


