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TVN WYGRYWA WYŚŚŚŚCIG WIOSENNYCH RAMÓÓÓÓWEK TV 

 
Warszawa – 2 kwietnia 2015 r. 
 
TVN był w pierwszym miesi ącu emisji wiosennych ramówek telewizyjnych najch ętniej 

ogl ądanym kanałem TV w Polsce w kluczowych grupach doce lowych, tj. w komercyjnej grupie 

wszystkich widzów w wieku 16-49 lat oraz w szczegól nie poszukiwanej przez reklamodawców 

kategorii widzów 16-49 z du żych miast. Zarówno w uj ęciu całodobowym, jak i w primetime TVN  

pokonała konkurencj ę, uzyskuj ąc najwy ższe udziały w rynku ogl ądalno ści. 

 
W porze najwyższej oglądalności telewizji w godzinach 18:00 – 23:00 (primetime) udział TVN w 

grupie docelowej widzów w wieku 16 – 49 wyniósł 15,8%. W ujęciu całodobowym w tej grupie widzów 

stacja również osiągnęła najwyższy wynik na rynku, z udziałem 14,1%. Wielkomiejska widownia 

(A16-49, miasta 100 tys. +) także najczęściej wybierała TVN, co dało stacji udział na poziomie 18,5% 

w primetime oraz 16,3% w ujęciu całodobowym. 

Największą przewagę nad konkurencją TVN uzyskał w komercyjnej grupie docelowej widzów z 

dużych miast z wysokimi dochodami. Udział stacji w tej grupie w marcu wyniósł 19,2% w primetime 

oraz 16,9% w ujęciu całodobowym i w obu przypadkach wzrósł w relacji do marca poprzedniego roku 

(wtedy wyniósł odpowiednio 18,2% i 15,8%). 
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Edward Miszczak, Członek Zarz ądu i Dyrektor Programowy TVN powiedział : „Udany powrót 

„You Can Dance czy ‘Mamy Cię!” to wyraźny sygnał, że widzowie niechętnie rozstają się ze swoimi 

ulubionymi programami. Stęsknieni, wracają do nas po najlepszą rozrywkę, bo wiedzą, że realizujemy 

ją z pasją. Tej wiosny do grona sprawdzonych faworytów dołączyły nowe produkcje. „Mali giganci” już 

od pierwszego odcinka są naszym numerem jeden wśród najchętniej oglądanych programów 

rozrywkowych.” 

 

Udziały TVN na tle wyników konkurencji w poszczególnych grupach docelowych w marcu 2015 roku 

prezentują poniższe tabele: 

Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +, wysokie dochody) w marcu:  
 

 Całodobowo  Prime  Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 16,9% 15,8% 19,2% 18,2% 
Polsat  10,1% 10,1% 12,4% 12,5% 
TVP1 9,5% 11,3% 11,1% 14,9% 
TVP2 7,3% 7,6% 9,0% 9,2% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +) w marcu:  

 
 Całodobowo  Prime  Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 16,3% 16,1% 18,5% 19,7% 
Polsat  12,5% 12,0% 13,9% 14,6% 
TVP1 8,6% 9,3% 9,8% 11,1% 
TVP2 7,7% 7,2% 9,6% 9,3% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 

Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49) w mar cu: 
 

 Całodobowo  Prime  Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 14,1% 14,4% 15,8% 17,0% 
Polsat  13,7% 14,0% 15,4% 16,5% 
TVP1 8,9% 9,7% 10,5% 11,6% 
TVP2 8,3% 8,4% 10,6% 11,3% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
Ogólny udział w rynku w marcu: 

 
 Całodobowo  Prime  Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 11,9% 12,7% 14,4% 15,8% 
Polsat  12,3% 12,4% 13,3% 14,2% 
TVP1 13,0% 13,4% 14,5% 15,0% 
TVP2 9,2% 9,7% 12,7% 13,4% 

              Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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„Mali giganci”  to nowy talent show TVN, prowadzony przez popularnego dziennikarza Filipa 

Chajzera w którym mali uczestnicy prezentują swoje umiejętności wokalne, taneczne i w kategorii 

show. Program z udziałem piosenkarki Agnieszki Chylińskiej, aktorki Katarzyny Bujakiewicz i 

showmana Kuby Wojewódzkiego w roli jurorów, jest najchętniej oglądanym programem rozrywkowym 

TVN  tej wiosny, ze średnią widownią 3,6 mln widzów. Udział programu w komercyjnej grupie 

docelowej widzów 16 – 49 sięgał w marcu nawet 24,6%. „Mali giganci” byli w marcu liderem w swoim 

paśmie nadawania zarówno w grupie wszystkich widzów 4+, jak i w grupie 16 – 49. 

 

Drugą najchętniej oglądaną pozycją rozrywkową w ofercie programowej TVN tej wiosny jest program 

„Mamy Ci ę!”.  Polska wersja kanadyjskiego przeboju „Surprise, Surprise”, w którym osobowości ze 

świata filmu, mediów, polityki i show-biznesu wplątywane są w śmieszne, przedziwne, a czasami 

absurdalne sytuacje, po 11 latach wróciła na antenę TVN w nowej odsłonie i z nowym duetem 

prowadzących: Marcinem Prokopem i Szymonem Hołownią. Program oglądało nawet 3,2 mln 

widzów, co przełożyło się na 21,2% udziału stacji w komercyjnej grupie docelowej widzów w wieku 16 

– 49. 

Na antenę TVN powrócił kultowy program dla miłośników tańca „You Can Dance – Po Prostu 

Tańcz!” . Show, w którym nagrodą główną jest kurs w prestiżowej szkole tańca oraz 100 tysięcy 

złotych, ponownie poprowadzi Patricia Kazadi, a występy uczestników oceniają ulubieni jurorzy 

telewidzów: Agustin Egurrola, Kinga Rusin i Michał Piróg. Marcowe odcinki z relacjami z castingów do 

programu prowadzonych w pięciu miastach Polski  oglądały średnio blisko 2 mln widzów. Najwyższy 

udział programu w komercyjnej grupie docelowej (A16-49) sięgnął 20,2%. 

 

W tym sezonie TVN ponownie emituje „Project Runway”,  najpopularniejszy show na świecie o 

projektowaniu mody. Program poprowadzi znana z wybiegów światowych projektantów top modelka, 

ikona stylu i mody, Anja Rubik. W marcu br. początki rywalizacji czternastu ambitnych projektantów z 

całej Polski oglądało do 1,4 mln osób. 

 

Bardzo dobre wyniki oglądalności osiągnął emitowany po raz pierwszy na antenie TVN „Piekielny 

hotel” – program, w którym Małgorzata Rozenek pokazuje właścicielom hoteli w całej Polsce 

pożądany kierunek rozwoju i zmian, które ochronią ich biznes przed bankructwem. Jeden z 

marcowych odcinków programu, emitowanego w każdą niedzielę o godz. 18.00, oglądało nawet 1,8 

mln widzów. Kolejna nowość z wiosennej ramówki TVN - „Żony Hollywood” - o kulisach życia 

Polek, które od lat mieszkają i osiągnęły sukces w Los Angeles, gromadziła w marcu  nawet ponad 

1,2 mln widzów. W godzinach emisji programu (poniedziałki od godz. 22:30) stacja TVN plasowała 

się na pierwszym miejscu na rynku TV (udział 16% w grupie komercyjnej 16-49). 
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Niesłabnącą popularnością wśród programów TVN cieszą się programy związane z tematyką 

kulinarną, reprezentowane w tym sezonie przez „Kuchenne rewolucje” i „Ugotowanych” . Autorski 

program Magdy Gessler na stałe zapisał się w świadomości widzów TVN i co czwartek, już jedenasty 

sezon z rzędu gromadzi wierną publiczność. Średnia widownia „Kuchennych rewolucji” utrzymywała 

się w marcu na poziomie 2,3 mln widzów, a maksymalny udział TVN w rynku telewizyjnym podczas 

emisji tego programu sięgnął w marcu 22,3% (A16-49). W komercyjnej grupie docelowej żaden inny 

program nadawany w tym paśmie nie cieszył się równie dużą popularnością. Program osiągał wtedy 

średnio 20,4% udziału w rynku.  

„Ugotowani” gromadzili w marcu przed telewizorami maksymalnie 1,7 mln widzów. Poza zmaganiami 

amatorów na kwiecień stacja przygotowała odcinki specjalne „Ugotowanych”, w których kulinarne 

wyzwanie podejmą Piotr Najsztub, Kazimiera Szczuka, Magda Steczkowska i Jakub „Jacob” Bartnik. 

 

Widzowie TVN bardzo chętnie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów serialowych. W tej kategorii 

programów najsilniejszą pozycję mają seriale „Na Wspólnej” i „Szpital” z widownią nawet 2,9 mln 

widzów. Inne znane z anteny TVN seriale obyczajowe - „Prawo Agaty”  i „Ukryt ą prawd ę”  oglądało 

w marcu do 2 mln widzów, a „Szkoła”,  serial z kategorii scripted docu, był liderem w swoim paśmie 

oglądalności (od poniedziałku do piątku od godz. 15:00) osiągając udział 19,3% w komercyjnej grupie 

docelowej.  

Bogata oferta serialowa TVN została tej wiosny rozbudowana o dwa nowe, emitowane w niedzielne 

wieczory, seriale komediowe: „M ąż czy nie m ąż”  z Magdaleną Schejbal w roli głównej oraz „Nie rób 

scen”  z Joanną Brodzik. Scenariusze do pierwszego z nich powstały na podstawie kanadyjskiego 

serialu „Un sur 2”. Marcowe odcinki oglądało nawet 2,2 mln widzów. Drugi z seriali, realizowany przez 

własny zespół produkcyjny TVN na bazie przebojowego izraelskiego tytułu „Little Mom”, który w 2014 

roku otrzymał prestiżową nagrodę telewizyjną Rose d’Or dla najlepszego serialu komediowego, miał 

w marcu br. widownię liczącą do 1,9 mln osób.   

 

Niezmiennie ogromną popularnością cieszą się „Fakty TVN” . Wieczorne wydania głównego serwisu 

informacyjnego TVN gromadziły w marcu przed telewizorami widownię liczącą nawet do 4 mln osób. 

W kategorii serwisów informacyjnych na całym rynku telewizyjnym „Fakty TVN” (emitowane na 

antenie kanału TVN, stacji TVN24 oraz TVN24 Biznes i Świat), osiągnęły najwyższy średni udział 

zarówno w grupie ogólnej (26,6%), jak i w grupie komercyjnej 16-49 (26,3%), wyprzedzając 

„Wydarzenia” Polsatu (Polsat, Polsat News, Polsat News 2) z udziałem odpowiednio 18,3% i 21,1% 

oraz „Wiadomości” TVP1 (odpowiednio 25,3% i 18,2%). W obu grupach TVN był liderem rynku w 

paśmie nadawania „Faktów”.  

Dominującą pozycję w godzinach swojej emisji zajmowały też weekendowe wydania programu 

telewizji śniadaniowej „Dzie ń Dobry TVN ”. Program gromadził w marcu do 1,2 mln widzów. 
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Znakomite wyniki oglądalności osiągały także inne pozycje z wiosennej ramówki TVN: program 

interwencyjny „Uwaga!”  z widownią sięgającą 3,2 mln widzów, a także flagowe TVN-owskie talk 

show: „Rozmowy w toku”  (do 1,5 mln widzów) oraz „Kuba Wojewódzki”  (do 1,5 mln widzów). 

Ostatni z tych programów pozostawał w marcu liderem w swoim paśmie nadawania, co świadczy o 

tym, że we wtorkowe wieczory (po godz. 22:30) spośród dostępnej oferty telewizyjnej w kraju 

widzowie najchętniej wybierali TVN. 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

 

Emilia Ordon 

Dyrektorka Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej TVN S.A. 

Rzeczniczka prasowa  

tel. (+48 22) 856 67 97 

e-mail: press@tvn.pl 
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*** 
TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. W jej ofercie znajdują się następujące kanały 
telewizyjne:  
 

TVN - wiodący kanał telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz 
rzetelne i niezależne audycje informacyjne.  

 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym. 
 
TVN24 Biznes i Świat  jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej  
i międzynarodowej.  
 
TVN Meteo Active  to kanał poświęcony aktywnemu i zdrowemu stylowi życia oraz 
rekreacji, tematyce fitness i racjonalnemu odżywianiu. Powstał z przekształcenia TVN 
Meteo, pierwszego polskiego kanału pogodowego. 
 
TVN Turbo  jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn 
i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji.  
 
TVN Style  jest kanałem telewizyjnym adresowanym do kobiet, poświęconym urodzie, 
stylom życia, modzie oraz zdrowiu.  
 
TVN Fabuła  to kanał z bogatą ofertą filmowo - serialową. Emituje popularne seriale i hity 
filmowe z portfolio TVN oraz codzienne autorskie programy adresowane do miłośników 
kina. 
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i dokument społeczny - 
dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej 
telewizji cyfrowej.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym.  
 
ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego 
zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii.  
 
iTVN Extra  jest drugim kanałem telewizyjnym TVN skierowanym do Polaków 
zamieszkałych za granicą. Kanał oferuje programy o profilu rozrywkowym, lifestylowym, 
aktualności, wiadomości biznesowe i zagraniczne. 
 
Mango24  to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  

 
TVN posiada bogatą ofertę produktów online: 

  
tvn.pl  - cały TVN w jednym miejscu. Zawiera informacje o ulubionych serialach, 
programach i gwiazdach TVN, a także newsy show-biznesowe z modą, urodą, 
kinem i rozrywką na czele. Zapewnia bieżący dostęp do odcinków ulubionych 
seriali i show. 

 
player.pl  – platforma VOD, umożliwia bezpłatny dostęp online do bogatej biblioteki 
seriali i programów telewizyjnych. Jest dostępna m.in. na urządzeniach z 
systemem Android i iOS, konsolach PS3, w telewizorach wiodących producentów 
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oraz w dekoderach kablowych i satelitarnych. Pozwala oglądać niektóre ulubione 
programy nawet przed emisją na antenie. 
 
veedo.pl  - rozrywkowy portal wideo prezentujący niezwykłe talenty, wyjątkowe 
wydarzenia oraz hity internetu z całego świata. Umożliwia użytkownikom 
dodawanie filmów, przez co stanowi doskonałą platformę do prezentacji i promocji 
wyjątkowych talentów. Zawiera także najciekawsze krótkie filmy wideo z polskich i 
zagranicznych mediów.  
 
tvn24.pl  - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący efektywnie tekst i 
obraz, będący liderem w swojej kategorii. 
 
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. Koncentruje się na 
życiu stolicy i jej mieszkańców, oferuje wysokiej jakości treści  
o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  
 
Kontakt24.pl  - serwis internetowy promujący ideę dziennikarstwa obywatelskiego, 
zapewniający jego użytkownikom realny wpływ na treści relacjonowane przez 
telewizję TVN24 i portal TVN24.pl.  

 
Do portfolio TVN należą: 
 

Biuro Reklamy TVN Media Sp. z o.o.  – największe biuro sprzedaży reklam w 
Polsce proponujące nowoczesną komunikację w stacji TVN, kanałach z szerokiej 
palety Premium TV oraz najbogatszą ofertę jakościowego video on-line. Biuro 
tworzy zespół specjalistów kreujących nieszablonowe rozwiązania dla swoich 
klientów. 
 
Premium TV  to oferta kanałów tematycznych oraz naziemnej telewizji cyfrowej 
skierowana do wymagających i poszukiwanych przez reklamodawców grup 
celowych, reprezentuje reklamowo takich nadawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company, Discovery Network, AXN Europe Limited, FOX International 
Channels i Telestar (iTV). 
 
Agencja TVN  - zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów newsowych dla 
klientów w Polsce i za granicą, świadczy usługi produkcji telewizyjnej i 
broadcastingowe. Oferuje najbardziej kompleksowe usługi w Europie Środkowej i 
Wschodniej. 

 
TVN S.A. jest założycielem fundacji TVN „nie jesteś sam”: 
 

Fundacja TVN “nie jeste ś sam”  pomaga ludziom cierpiącym na nieuleczalne, 
wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN wspiera też finansowo 
szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając koszty remontów, zakupu 
sprzętu medycznego oraz karetek.  
Działalność biura Fundacji TVN jest w całości finansowana z darowizny pieniężnej 
przekazywanej co roku przez jej fundatora - TVN S.A.  

 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 r.  
Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 


