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REWELACYJNE WYNIKI KANAŁÓW TEMATYCZNYCH GRUPY TVN  
 

 

Warszawa – 6 listopada 2012 r.  
 
 

W październiku 2012 r., kanały tematyczne Grupy TVN odno towały imponuj ący wzrost 
łącznego udziału w rynku, osi ągając 7,7% w grupie 4+ (6,3% w pa ździerniku 2011 r.) oraz 
7,7% w grupie 16-49 (6,2% w 2011 r.).   
 
TVN Style  to najchętniej oglądany kanał lifestylowy w Polsce. Popularność stacji systematycznie 
rośnie, czego dowodzą wyniki oglądalności ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do wyników  
z ubiegłego roku. W październiku 2012 r., TVN Style odnotował 0,68% udziału w rynku w grupie 4+ 
(0,33% w 2011 r.), a w komercyjnej grupie docelowej (16-49) – 0,93% (0,43% w 2011 r.). Sukces 
ten jest efektem wprowadzenia we wrześniu nowej oferty programowej, która została bardzo 
dobrze przyjęta przez widzów.  
Największą widownię przyciągnęły Sekrety chirurgii, osiągając średnio w ciągu minuty 252 tys. 
widzów. Na kolejnych pozycjach znalazły się emisje: Wiem, co jem i wiem, co kupuję – program o 
minutowej oglądalność 231 tys. widzów oraz  Magiel towarzyski – z 220 tys. widzów w ciągu 
minuty.  
 
W październiku 2012 r., bardzo dobre wyniki odnotował TVN7 – nasz kanał telewizyjny o profilu 
filmowo-serialowym. Całodobowy udział w rynku w grupie 4+ wzrósł do 2,70% z 1,96% w 
analogicznym okresie 2011 r., a w grupie 16-49 udział stacji wzrósł do 2,85% z 2,47% w 2011 r. 
Dzięki strategii programowej opartej na emisji filmów i seriali z największych wytwórni filmowych 
oraz własnej produkcji serialowej, TVN7 osiągnął najlepszy wynik wśród kanałów o podobnym 
profilu, zarówno w komercyjnej grupie docelowej, jak i w całej populacji. 
 
W październiku 2012 r., nasz kanał informacyjny TVN24, odnotował 3,21% udziału w rynku  
w grupie 4+ (3,37% w 2011 r.) oraz 2,48% udziału w rynku w grupie 16-49 (2,39% w 2011 r.). 
Dzięki temu rezultatowi kanał ten w komercyjnej grupie docelowej wyprzedził swoich głównych 
konkurentów. TVP Info odnotował 1,51% udziału w rynku, a Polsat News – 0,67%. Wyniki TVN24 
imponują szczególnie w kontekście faktu, że w październiku 2011 stanowiącym punkt odniesienia 
do porównań odbywały się w Polsce wybory parlamentarne.  
Najpopularniejszymi programami w październiku były: Relacja na żywo skoku Felixa Baumgartnera 
przyciągając do 2,23 mln widzów (średnio w ciągu minuty) oraz Fakty po faktach z minutową 
oglądalnością na poziomie 739 tys. widzów. 
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W październiku wzrosły również udziały TVN Turbo , lifestylowego kanału skierowanego do 
mężczyzn. Jego udział w rynku w grupie 4+ wzrósł do 0,51% (z 0,45% w 2011 r.), a w grupie 16-
49 wzrósł do poziomu 0,80% (0,72% w 2011 r.). TVN Turbo pozostaje jednym z najchętniej 
oglądanych kanałów przez męską część widowni. Jego udział w grupie mężczyzn 16-49 wyniósł w 
październiku 1,3% i był ponad dwukrotnie wyższy, niż bezpośredniego konkurenta Polsat Play, 
który uzyskał w tej grupie wynik 0,55%. TVN Turbo zajmuje również drugą pozycję wśród 
najchętniej oglądanych kanałów lifestylowych, tuż za TVN Style.  
Najpopularniejszymi audycjami w TVN Turbo w październiku były: Parszywa dwudziestka której 
emisja zgromadziła średnio 219 tys. widzów na minutę, Samochód marzeń –194 tys. widzów na 
minutę oraz Top Gear – 188 tys. 
 
Dynamiczny wzrost odnotowuje też TTV, kanał oferujący publicystykę, informację i dokument 
społeczny. Po zaledwie 10 miesiącach nadawania stacja zdobyła 0,46% udziału w rynku w grupie 
4+ i 0,43% w grupie 16-49, zapewniając sobie stabilną pozycję na rynku telewizyjnym w Polsce.  
Konsekwentna polityka programowa stacji umożliwiła osiągniecie wyników porównywalnych do 
stacji istniejących na rynku już od wielu lat.  
Najchętniej oglądanymi programami TTV są: Uwaga po Uwadze do 218 tys. widzów na minutę, 
Express – program informacyjny - do 190 tys. widzów na minutę, Nie do Wiary - do 179 tys. 
widzów na minutę oraz Psie adopcje i nie tylko - do 122 tys. widzów na minutę. 
 
 
 

Udziały kanałów tematycznych Grupy TVN:  
 

 Grupa 4+  Grupa 16 -49 

 2012 2011 2012 2011 

TVN24 3,21% 3,37% 2,48% 2,39% 
TVN7 2,70% 1,96% 2,85% 2,47% 
TVN Style  0,68% 0,33% 0,93% 0,43% 
TVN Turbo  0,51% 0,45% 0,80% 0,72% 
TTV 0,46% - 0,43% - 
TVN CNBC 0,06% 0,05% 0,10% 0,05% 
TVN Meteo 0,13% 0,10% 0,15% 0,13% 
Kanały tematyczne 
Grupy TVN 7,75% 6,26% 7,74% 6,19% 

            Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 

 

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  
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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. TVN dociera do 93,6% gospodarstw domowych w 
Polsce. 
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN. Kanał dociera do 77,5% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym docierającym do 60% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym we 
współpracy z CNBC Europe. Kanał dociera do 55% gospodarstw domowych  
w Polsce. 
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 58% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn i 
zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 59% 
gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz 
zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 60% gospodarstw domowych.  
 
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,  
docierający do 60% gospodarstw domowych. 
 
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 jest 
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.  
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Grupa TVN jest też właścicielem Onetu . Onet od ponad 15 lat jest liderem 
wyznaczającym standardy rozrywki, informacji, komunikacji, handlu, usług 
mobilnych i reklamy wykorzystując możliwości, które stwarza Internet. Onet to 
największe polskie medium internetowe odwiedzane miesięcznie przez 14 
milionów internautów. Należy 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  to 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. 
 

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, TVN Style czy TVN Turbo. 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 telewizji nowej generacji n. 
 
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.  
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Grupa TVN jest te ż właścicielem platformy „n”. 
 
 

Platforma „n” została uruchomiona 12 października 2006 
roku. Jest to pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie środkowo 
- wschodniej platforma satelitarna, która umożliwia 
jednoczesny odbiór programów w technologii HD, nagrywanie 
wybranych pozycji programowych (PVR) oraz zapewnia dostęp 
do biblioteki filmów i programów na życzenie (VOD). Jako 
pierwsza platforma w Polsce uruchomiła regularną usługę 3D – 
nShow3D, gwarantującą „trzeci wymiar rozrywki”.  
 

Oferta programowa platformy „n” to największa spośród 
platform cyfrowych w Polsce oferta aż trzydziestu czterech kanałów HD: nPremium HD, 
nPremium2 HD, nPremium3 HD, nPremium4 HD, TVN HD, TVN HD+1, TVN TURBO HD, TVN 
STYLE HD, TVN 7 HD, TVP HD, TVP1 HD, Polsat HD,  HBO HD, HBO2 HD, HBO ComedyHD, 
FOX HD, AXN HD, MGM HD, FILMBOX HD,  DISCOVERY HD, nSPORT HD, EUROSPORT HD, 
EUROSPORT2 HD, MTV HD, ANIMAL PLANETHD  oraz  NAT GEO WILD HD, National 
Geographic Channel HD, BBC HD, FOX life HD,  BBC Knowledge HD,  Cinemax HD, Cinemax 2 
HD, Romance TV Polska HD. 
 
Platforma „n” jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii telewizyjnych 
dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, platforma n to także innowacyjne 
usługi takie jak m.in.: dekoder wyposażony w dysk o pojemności 1 TB, czy najnowocześniejsze 
EPG umożliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji. 
Na sieć dystrybucji platformy „n” składają się punkty sprzedaży bezpośredniej w całej Polsce, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu oraz nowoczesne Telefoniczne Centrum Abonenta i 
Internetowe Centrum Abonenta, korzystające z najnowszego oprogramowania oraz 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. 

 
 

 

Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 
r. i wchodzą w skład indeksu WIG 20 oraz WIG Media.  
 
 


