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NOWOŚĆ W X-NEWS:  
MATERIAŁY WIDEO Z CAŁEGO ŚWIATA TWORZONE PRZEZ 

INTERNAUTÓW 
 

Warszawa – 30 października 2013 r.  

 

Rekordow ą oglądalno ść osi ągają w internecie nie tylko klipy wideo produkowane prz ez stacje 
telewizyjne, ale równie ż te mniej profesjonalne – tworzone przez internautó w. Klienci serwisu 
agencyjnego x-news otrzymaj ą wybór najciekawszych takich klipów z całego świata. 

 

Agencja TVN nawiązała współpracę z irlandzką agencją Storyful specjalizującą się w dostarczaniu na 
potrzeby mediów kontentu wideo pochodzącego z portali społecznościowych oraz od reporterów - 
amatorów z całego świata. W serwisie agencyjnym x-news dostępne będą dla polskich klientów 
zarówno materiały newsowe tworzone przez przypadkowych świadków wydarzeń, jak i internetowe 
virale - śmieszne klipy i ciekawostki - najchętniej oglądane przez internautów.  

Klipy wideo Storyful publikowane będą w x-news obok obecnych tam już materiałów PLUS - czyli 
amatorskich nagrań oraz klipów wideo (także z Polski) udostępnianych przez instytucje rządowe, 
organizacje publiczne, fundacje. Ich pozyskiwaniem zajmuje się w newsroomie Agencji TVN 
specjalny zespół, który także weryfikuje autentyczność wszystkich materiałów i uzgadnia prawa do 
materiałów z ich właścicielami, co pozwala na ich publikację w polskich portalach internetowych  
i w stacjach telewizyjnych. 

Materiały publikowane będą w x-news w serwisie Storyful PLUS. Co miesiąc znajdzie się tam około 
230 nowych klipów - 150 pochodzących ze Storyful i 80 przygotowanych przez Agencję TVN. 

  

- Storyful to jeden z najciekawszych projektów dziennikarskich ostatnich lat. Wychodzimy naprzeciw 
potrzebom dzisiejszych mediów, które muszą dostarczać swoim odbiorcom coś więcej niż tradycyjne 
relacje i opinie. Storyful pokazuje wydarzenia na świecie z punktu widzenia zwykłych ludzi, często 
uchwycone na gorąco obiektywem aparatu telefonu komórkowego. Raz są to filmy poruszające i 
dramatyczne, innym razem zabawne, ale zawsze ciekawe i wciągające. Tych emocji szukają dziś 
odbiorcy ukształtowani przez serwisy wideo i portale społecznościowe - powiedział Jakub Sufin, 
redaktor naczelny serwisu agencyjnego x-news. 

- Bardzo cieszymy się na współpracę z Agencją TVN, która otwiera przed nami nowy rynek - 
powiedziała Louise Tierney, szefowa działu Sprzedaży Kontentu Storyful. 
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Agencja TVN  istnieje od 2009 roku, działa w strukturach TVN Media sp. z o.o. Zajmuje się produkcją  
i dystrybucją materiałów newsowych dla klientów w Polsce i za granicą, świadczy usługi producenckie 
i broadcastingowe. 

  

X-news  (www.x-news.pl) to największy w Polsce serwis agencyjny z newsowymi materiałami wideo  
z kraju i z zagranicy. Korzysta z niego ponad 2500 przedstawicieli polskich mediów. W serwisie 
znajdują się zarówno materiały płatne jak i przeznaczone do bezpłatnej publikacji. Codziennie  
w x-news oferowanych jest ok. 150 nowych klipów wideo, w tym kilkadziesiąt zagranicznych. 

Materiały z x-news mogą być pobierane przez media w postaci plików wideo lub ścieżek 
dźwiękowych lub osadzane w playerze x-link na stronie internetowej (wraz z reklamą). 

  

Storyful  jest pierwszą agencją newsową ery społecznościowej. Zajmuje się wyszukiwaniem, 
weryfikacją i dystrybucją najciekawszego kontentu publikowanego na platformach 
społecznościowych.  

Agencję tworzy zespół dziennikarzy, researcherów i techników pracujących w Azji, Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Część z nich to byli pracownicy dużych medialnych firm takich jak Reuters, BBC, 
CNN i International Herald Tribune, inni zdobywali doświadczenie w lokalnych newsroomach w 
Irlandii i Korei. 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących TVN proszę kontaktować się z: 

 
 
Emilia Ordon 
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Komunikacji Korporacyjnej TVN S.A. 
tel. (+48 22) 856 67 97 
e-mail: press@tvn.pl 
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 *** 

TVN S.A. jest wiodącym nadawcą telewizyjnym w Polsce. W chwili obecnej posiada jedenaście 
kanałów telewizyjnych. 
 

TVN jest na polskim rynku uznawany za czołowy kanał 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 TVN S.A. 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 TVN S.A. 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.  
 
kulinarni.pl  – serwis internetowy o tematyce kulinarnej. Interaktywne kompendium 
wiedzy z zakresu współczesnej kuchni pełne autorskich inspiracji, przepisów 
najlepszych szefów kuchni prezentowanych w wersji wideo, a także newsów, porad 
i ciekawostek. 

 
 
 
 

 
TVN S.A. we współpracy z Grupą CANAL+ i LGI Ventures B.V. jest 
operatorem nc+ , wiodącej platformy cyfrowej w Polsce. TVN posiada 
32% udziałów w tym przedsięwzięciu. 
 
 

nc+  to nowoczesna, najbogatsza pod względem programowym platforma cyfrowa powstała z 
połączenia ofert dwóch liderów rynku - CYFRY+ oraz n. Oferuje 130 wyselekcjonowanych kanałów 
najwyższej jakości, w tym aż 50 w standardzie HD. W nc+ można oglądać najbardziej prestiżowe 
wydarzenia sportowe i najnowsze premiery filmowe prosto z ekranów kin, dostępne na sześciu 
kanałach premium rodziny CANAL+: CANAL+ Family HD, CANAL+ Family2 HD, CANAL+ Film HD, 
CANAL+ Film2 HD, CANAL+ HD i CANAL+ Sport HD. 
nc+ to również najnowocześniejsze, przyjazne technologie, m.in.: PVR (personal video recording) - 
nagrywanie, przewijanie i pauzowanie programów; MULTIROOM, czyli telewizja nawet w 6 
pomieszczeniach jednocześnie, VOD+ i netVOD+ - programy i filmy na życzenie, dostępne po 
podłączeniu dekodera do internetu; nc+ GO - aplikacja mobilna umożliwiającą oglądanie telewizji na 
tablecie, lub smartfonie. Dzięki połączeniu najbogatszej oferty programowej i najnowszej technologii 
nc+ na nowo definiuje pojęcie współczesnej rozrywki. 
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TVN S.A. 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.  
i wchodzą w skład indeksu WIG30.  
 
 


