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TVN FABUŁŁŁŁA I TVN METEO ACTIVE - NOWE KANA ŁŁŁŁY TVN  
 

Warszawa – 30 marca 2015 r. 
 
 
Od 16 kwietnia 2015 roku w portfolio TVN znajd ą się dwa nowe kanały: TVN Meteo Active dla 

widzów zainteresowanych aktywnym i zdrowym stylem życia oraz TVN Fabuła z bogat ą ofert ą 

filmowo – serialow ą. 

 

Oferta programowa nowego kanału TVN Meteo Active będzie poświęcona aktywnemu i zdrowemu 

stylowi życia oraz rekreacji, tematyce fitness i racjonalnemu odżywianiu. TVN Meteo Active powstanie 

z przekształcenia stacji TVN Meteo, pierwszego polskiego kanału o tematyce pogodowej  

i meteorologicznej. 

 

 
Logotyp kanału TVN Meteo Active  

 

Nowa stacja jest odpowiedzią na nowe trendy w polskim społeczeństwie; coraz większą liczbę osób  

zainteresowanych aktywnością sportową i okołosportową oraz zdrowym odżywianiem. Kanał TVN 

Meteo Active jest skierowany do widzów dbających o siebie i inwestujących w aktywny styl życia, 

poszukujących wiarygodnych informacji prozdrowotnych oraz motywacji do podejmowania różnych 

form treningu i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Na antenie gościć będą autorytety w 

dziedzinie sportu i zdrowia oraz  ludzie, którym udało się dokonać w swoim życiu pozytywnych zmian. 

Wśród gospodarzy i prowadzących programy w TVN Meteo Active widzowie zobaczą zarówno 
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dziennikarzy znanych im już z TVN Meteo jak i nowe postacie, m. in.: Odetę Figurską, Natalię Gacką, 

Katarzynę Kępkę oraz Mariusza Czerkawskiego. Topowe programy znane z TVN Meteo, jak np. 

„Maja w ogrodzie”, czy prognozy wyjazdowe pozostaną na antenie.  

 

Szefem kanału TVN Meteo Active będzie Grzegorz Płaza, który w przeszłości kierował m. in. 

zespołem TVN Turbo i redakcją sportową TVN24.  

 

 
Grzegorz Płaza, szef kanału TVN Meteo Active 

(fot.: TVN / Piotr Mizerski) 

 

 

Grzegorz  Płaza, szef kanału TVN Meteo Active powiedział: „TVN Meteo Active to kanał, który 

wychodzi naprzeciw otaczającej nas rzeczywistości. Bez względu na porę roku coraz większa liczba 

ludzi uprawia sport, biega, jeździ na rowerach, ćwiczy na siłowniach i w salach fitness. Coraz więcej 

ludzi chce żyć zdrowo, dobrze się odżywiać i jak najdłużej pozostawać w dobrej kondycji. Dla nich 

wszystkich oraz dla tych, którzy chcą do nich dopiero dołączyć, tworzymy TVN Meteo Active. Źródło 

wiarygodnej i sprawdzonej informacji o prawidłowej aktywności ruchowej i zdrowiu. To kanał, którego 

brakuje na naszym rynku telewizyjnym.” 

 

Drugi kanał uruchamiany przez telewizję TVN 16 kwietnia br. to TVN Fabuła. Stacja będzie emitowała 

seriale oraz filmy z portfolio TVN, w tym zarówno produkcje własne, jak i zakupione od zewnętrznych 

dystrybutorów. Obok znanych i lubianych seriali telewizyjnych produkcji TVN, seriali zagranicznych i 

najlepszych filmów w ofercie programowej TVN Fabuła znajdą się autorskie programy adresowane do 

miłośników kina z najświeższymi informacjami o premierach filmowych, wydarzeniach ze świata 

rozrywki, celebrytach i gwiazdach ekranu. Poprowadzą je dziennikarze znani z programów TVN, m.in. 

Anna Wendzikowska, Andrzej Sołtysik, Kinga Burzyńska i Olivier Janiak. 
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Logotyp kanału TVN Fabuła 

 

Cechą wyróżniającą TVN Fabuła będzie rozpoczynające się o godz. 21.00 codzienne pasmo  

z największymi hitami filmowymi i maratonami serialowymi, będące odpowiedzią stacji na rosnącą 

popularność zjawiska binge watching, czyli coraz większą liczbę widzów oglądających kilka odcinków 

ulubionego serialu z rzędu.  

Filmy i seriale TVN Fabuła będą dostępne w jakości HD. Widzowie będą mogli wybrać opcję 

oglądania filmu z polskim lektorem lub z oryginalną ścieżką dźwiękową i polskimi napisami. 

 

 

 
Maciej Świerzawski, szef kanału TVN Fabuła 

(fot.: TVN / Piotr Mizerski) 

 

 

Komentując uruchomienie kanału szef TVN Fabuła, Maciej Świerzawski powiedział : ”Nowy kanał 

filmowy poszerza dostęp widzów do obszernego portfolio filmowego i serialowego TVN. Nasza oferta 

będzie komplementarna wobec TVN i TVN7 zarówno poprzez dobór tytułów, jak i rozmieszczenie 

poszczególnych pasm w ramówce.  Dodatkowo, poprzez codzienne programy, przygotowywane 

specjalnie dla TVN Fabuła dostarczać będziemy widzom wiedzę na temat bieżących premier 

 i wydarzeń filmowych i prezentować wywiady z gwiazdami kina i telewizji..” 

 

Maciej Świerzawski jest reżyserem i producentem telewizyjnym. Był m.in. asystentem reżysera w 

filmach Agnieszki Holland, Stevena Spielberga i Jerzego Stuhra. Z TVN związany jest od 1997 roku. 

Reżyserował m.in. seriale „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Brzydula”, „Na Wspólnej”. 
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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 
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systemem Android i iOS, konsolach PS3, w telewizorach wiodących producentów 
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. Użytkownicy mogą ocenić każdy materiał przy pomocy 
unikalnych stickerów opisujących emocje związane z obejrzanym filmem. 
 
tvn24.pl  - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący efektywnie tekst i 
obraz, będący liderem w swojej kategorii. 

 
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. 


