
 

 

                                                                                                        
 

 
TVN S.A. i T-Mobile Polska zawieraj ą strategiczne partnerstwo  

i uruchamiaj ą nowy subskrypcyjny serwis wideo na żądanie (SVOD) 
dla klientów T-Mobile. 

 

 

Warszawa, Polska, 03 listopada 2014 roku 

 

TVN S.A., wiod ący komercyjny nadawca telewizji w Polsce, oraz T-Mo bile Polska, jeden 
z czołowych dostawców usług telekomunikacyjnych na polskim rynku, ogłosiły dzisiaj, 
że zawarły strategiczne partnerstwo i wspólnie uruch omi ą w najbli ższym czasie nowy 
subskrypcyjny serwis wideo na żądanie (SVOD) Strefa T-Mobile, działaj ący pod mark ą 
Player i oferowany wszystkim obecnym i nowym klient om indywidualnym T-Mobile. 
 
Strefa T-Mobile, działająca w ramach usługi Player, po raz pierwszy w historii zaoferuje 
dostęp na żywo do flagowych programów TVN, możliwość oglądania wybranych, najbardziej 
atrakcyjnych polskich i zagranicznych filmów fabularnych - od najpopularniejszych filmów i 
seriali z Hollywood po nagradzane produkcje polskie – a także wybrane, cieszące się 
popularnością kanały telewizyjne na żywo. 
 
Serwis będzie dostępny na urządzeniach przenośnych z systemami operacyjnymi Android, 
iOS, Windows Phone oraz w wersji internetowej. 
 

 
Markus Tellenbach, Prezes Zarz ądu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A. 

 
 
  



 

Markus Tellenbach, Prezes Zarz ądu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A., powiedział :  
 
„TVN nadal umacnia swą wiodącą pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku usług 
wideo na żądanie (VOD). Bardzo się cieszę z zawarcia partnerstwa strategicznego z T-Mobile 
Polska w celu dalszego rozwoju innowacji i najlepszych w swojej klasie usług. TVN Player z 
ponad 800 tysiącami zarejestrowanych użytkowników osiągnął w Polsce pozycję wiodącego 
serwisu wideo o charakterze rozrywkowym, a poprzez serwis Player dla klientów T-Mobile 
rozbudowuje zakres swoich usług oferując popularne treści z Hollywood, jak również 
specjalną sekcję dla dzieci i dostęp do telewizji na żywo poprzez serwis SVOD.” 
 
 

 
 

Grzegorz Bors, członek zarz ądu T-Mobile Polska odpowiedzialny za rynek prywatny 
 
 
Grzegorz Bors, członek zarz ądu T-Mobile Polska odpowiedzialny za rynek prywatny , 
powiedział : 
 
„Partnerstwa to jeden z kluczowych filarów strategii T-Mobile Polska, co określiliśmy hasłem 
„win with partners”. W ciągu ostatnich czterech lat T-Mobile budował solidne fundamenty 
potrzebne do realizacji tej strategii: najlepszą sieć i najlepszą obsługę klienta. Dzięki temu 
dziś, gotowi jesteśmy zaoferować – wraz z naszymi partnerami – tak innowacyjne produkty, 
jak usługi bankowe czy zarządzanie flotą pojazdów. Bardzo się cieszę, że  - wraz z TVN 
otworzymy wkrótce przed naszymi klientami drzwi do świata mobilnej rozrywki, tak, by mogli 
jeszcze lepiej doświadczyć „najlepszej sieci” i osobiście poczuć, co to hasło oznacza.” 
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O T-Mobile Polska 
 
T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce, obsługując prawie 15,7 mln 
klientów. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. 
Dzięki rozpoczętej w 2014 r. integracji z GTS Poland może oferować w ramach swojego portfolio, oprócz usług 
mobilnych i stacjonarnych, także pełen pakiet usług ICT. Tym samym z operatora mobilnego T-Mobile Polska 
staje się operatorem zintegrowanym. Klienci T-Mobile mają także możliwość korzystania z pełnej palety usług 
finansowych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe – najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego przykładu 
synergii banku i telekomu.   
T-Mobile Polska obejmuje niemal 100% populacji Polski zasięgiem swojej sieci 3G oraz ponad połowę populacji 
zasięgiem 4G LTE dzięki najnowocześniejszej, całkowicie zmodernizowanej infrastrukturze sieciowej. Jej 
doskonałość została potwierdzona w niezależnym badaniu jakości sieci.  
Firma zatrudnia ponad 4500 osób, stosując najlepsze, światowe praktyki w zakresie zarządzania personelem. 
Dzięki temu w 2014 po raz 5 z rzędu T-Mobile Polska został uhonorowany odznaczeniem Top Employers. 
Współzałożycielem i obecnie jedynym właścicielem T-Mobile jest globalny koncern telekomunikacyjny - Grupa 
Deutsche Telekom (DT), do której należą m.in. T-Mobile i T-Systems. Grupa zatrudnia globalnie prawie 230 
tysięcy pracowników i prowadzi działalność w 50 krajach na świecie, obsługując blisko 200 mln klientów. 
Deutsche Telekom jest jednym z globalnych liderów na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. 
Posiadaj niemal 143 mln klientów telefonii komórkowej, 31 mln klientów telefonii stacjonarnej i ponad 17 mln 
klientów szerokopasmowego Internetu stacjonarnego. 
 
O TVN 

 

TVN jest wiodącym nadawcą telewizyjnym w Polsce. W swoim portfolio ma następujące kanały: TVN, TVN 7, 
TTV, TVN24, TVN24 Biznes i Świat, TVN Meteo, TVN Style, TVN Turbo, iTVN, Telezakupy Mango i NTL Radomsko. 
W 2014 roku TVN został uznany przez miesięcznik „Media i Marketing Polska” za Nadawcę 20-lecia, a kanał 
główny TVN i stacja informacyjna TVN24 uzyskały pozycję najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych w 
Polsce w okresie ostatniej dekady - wg raportu Instytutu Monitorowania Mediów. 

TVN posiada również bogatą ofertę produktów online, w tym m.in. Player.pl oraz Veedo.pl.  
Player.pl to  internetowa platforma wideo na żądanie, będąca odpowiedzią na zmieniający się sposób 
konsumpcji treści telewizyjnej i oferująca swobodny dostęp do największej biblioteki seriali, show i programów 
telewizyjnych. Player.pl jest dostępny m.in. na urządzeniach z systemem Android i iOS, w telewizorach 
wiodących producentów, na konsolach PlaySttion oraz za pośrednictwem dekoderów wybranych operatorów.  
Z kolei Veedo.pl to 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. Serwis  zawiera również najciekawsze krótkie filmy wideo z 
polskich i zagranicznych mediów. 

Do TVN należy Agencja TVN – oferująca najbardziej kompleksowe usługi produkcji i dystrybucji materiałów 
newsowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz TVN Media – największe biuro sprzedaży reklam w Polsce. 
TVN łączy strategiczne partnerstwo z Grupą Canal+, operatorem nC+ - wiodącej platformy cyfrowej w Polsce. 
Jest także partnerem Ringier Axel Springer Media AG, będącego operatorem Onetu – lidera wśród portali 
internetowych. 

Więcej informacji na stronach: http://www.tvn.pl/, http://investor.tvn.pl.  

 


