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RAPORT GOOGLE 
TVN PLAYER ORAZ PRODUKCJE TVN  

NAJBARDZIEJ ZYSKAŁY NA POPULARNO ŚCI W 2012 R. 
 

Warszawa – 12 grudnia 2012 r. 

 

Platforma tvn player to jedno z najbardziej zyskuj ących na popularno ści haseł w polskim 
Internecie, natomiast produkcje TVN: Julia, Lekarze , Masterchef i Prawo Agaty to liderzy  
w kategorii „programy i seriale telewizyjne” – wyni ka z corocznego raportu Zeitgeist 2012, 
przygotowanego przez Google. 
  
Wyszukiwarka Google w swoim raporcie Zeitgeist 2012 opublikowała ranking najbardziej zyskujących 
na popularności haseł, które w 2012 roku odnotowały największy wzrost liczby wyszukiwań  
w odniesieniu do roku 2011. 
W kategorii „Wyszukiwane hasła” na pozycji 5. uplasował się tvn player, natomiast w kategorii 
„Programy i seriale TV” niekwestionowanymi liderami okazały się produkcje TVN, które zajęły 
pierwsze cztery pozycje. 

 
  
Wyszukiwane has ła  Programy i seriale TV  
 
1. Kwejk  

  
1. Julia  

2. Tablica   2. Lekarze  
3. Euro 2012   3. Masterchef  
4. ACTA   4. Prawo Agaty  
5. TVN player  
 

 5. Bitwa na Głosy 
 

Źródło: Raport Zeitgeist 2012 

 
 
W tym roku w badaniu przeanalizowano ponad 1.2 biliona zapytań w 146 językach przesłanych do 
wyszukiwarki Google. Po odfiltrowaniu spamu stworzono ranking najbardziej zyskujących na 
popularności tematów w Internecie.  
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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  


