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TVN Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI OGL ĄDALNOŚCI  
W LISTOPADZIE I W CAŁYM SEZONIE JESIENNYM  

 
Warszawa – 3 grudnia, 2013 r. 
 
TVN osi ągał najlepsze wyniki ogl ądalno ści przez trzy kolejne miesi ące jesieni b ędąc 
od wrze śnia do ko ńca listopada kanałem najch ętniej ogl ądanym zarówno w grupie 4+, 
jak i w komercyjnej grupie docelowej (16 – 49) oraz  w kluczowej dla TVN grupie 
demograficznej widzów w wieku 16 – 49 zamieszkałych  w du żych miastach. Kanał 
osi ągał najlepsze rezultaty w peak time jak i w uj ęciu całodobowym, a flagowe 
produkcje TVN zajmowały pierwsze pozycje w swoich p asmach nadawania. 
 
W kluczowej dla TVN grupie docelowej widzów w wieku 16 – 49 zamieszkałych w miastach 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców (najbardziej pożądanej grupie demograficznej z punktu 
widzenia reklamodawców) w peak time udział TVN wyniósł 19,9% w listopadzie i 19,6% w 
okresie od września do listopada, tj. w całym okresie nadawania jesiennej ramówki. W ujęciu 
całodobowym kanał również zajął czołową pozycję osiągając w wymienionych okresach 
odpowiednio 16,5% i 16,7%. 
 

             
Fot. TVN (http://x-news.pl) 
 
Bogdan Czaja, Zast ępca Dyrektora Programowego TVN powiedział:  „Cieszymy się, że 
mimo coraz ostrzejszej konkurencji na rynku widzowie ciągle najchętniej wybierają TVN. 
Niemal wszystkie pozycje w prime-time’ie – zarówno programy rozrywkowe, jak seriale 
fabularne – były liderami oglądalności w swoich pasmach. Coraz więcej widzów wybiera też 
oglądanie naszych programów w TVN Playerze – to jest dodatkowa widownia, poza tą 
rejestrowaną w badaniach oglądalności. Ta jesień potwierdziła to, o czym mówiliśmy przed 
startem sezonu – dobrze prowadzone, sprawdzone programy zawsze będą chętnie oglądane 
przez widzów.” 
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Wśród programów rozrywkowych największą widownię osiągnął „ Masterchef” , kulinarny 
reality show, w którym udział biorą kucharze amatorzy. W okresie trzech miesięcy 
zakończonych 30 listopada największą liczbę widzów miał odcinek nadawany w dniu 3 
listopada, który oglądało 3,6 miliona widzów, co dało udział 20,6% w grupie wszystkich 
widzów (kategoria 4+) i 26,2% w komercyjnej grupie docelowej (16 – 49). „Masterchef” 
pozostał też w listopadzie niepokonany w swoim paśmie nadawania, wyprzedzając zarówno 
stacje telewizji publicznej, jak również produkowany przez Polsat „Must be the music”, 
muzyczny talent show dla aspirujących piosenkarzy i muzyków. 
 
Zarówno w listopadzie, jak i w okresie od września do końca listopada szósta edycja „ Mam 
talent!”  także osiągnęła najlepsze wyniki w swoim paśmie nadawania, pokonując propozycje 
konkurencji, w tym swojego bezpośredniego rywala, „The Voice of Poland” nadawany przez 
TVP2. Program TVN odnotował rekordowe wyniki oglądalności w październiku, kiedy to TVN 
oglądało ponad 3,5 miliona widzów przy udziale 27,2% w komercyjnej grupie docelowej (16-
49), a średnia liczba widzów w całym okresie wynosiła 3,2 miliona widzów przy 23,9% 
udziale w komercyjnej grupie docelowej (16 – 49) oraz 21,4% udziału wśród wszystkich 
widzów (kategoria 4+). 
 
W listopadzie padł jesienny rekord oglądalności „Ugotowanych” , kolejnego kulinarnego 
show z oferty programowej TVN, w którym kolejne czwórki nieznajomych konkurują o tytuł 
najlepszego gospodarza przyjęcia. Aż 3,2 miliona widzów śledziło kulinarne zmagania 
uczestników w dniu 24 listopada, co zapewniło programowi udział w rynku oglądalności na 
poziomie  25,8% w komercyjnej grupie docelowej (16 – 49) i 20,6% wśród wszystkich 
widzów. W obu tych grupach program znalazł się w listopadzie na pierwszym miejscu w 
swoim paśmie nadawania. 
 
„Kuchenne rewolucje”  Magdy Gessler w listopadzie oglądało nawet 2,7 miliona widzów, 
dzięki czemu program miał udział na poziomie 24,1% w komercyjnej grupie docelowej (16 – 
49) i 20,1% wśród wszystkich widzów (kategoria 4+) i osiągnął rekordowe wyniki 
oglądalności na przestrzeni trzech jesiennych miesięcy. W pierwszej z tych grup program był 
najchętniej wybierany spośród dostępnej w tym czasie oferty programowej, dominując w 
swoim paśmie nadawania.  
 
Także dla „Faktów TVN”  listopad był najlepszym miesiącem w jesiennej ramówce. Główne 
wydanie serwisu informacyjnego TVN pozostało niepokonane w komercyjnej grupie 
docelowej (16 – 49), w której średni udział programu wyniósł 23,4%, przed „Wydarzeniami” 
Polsatu (20,4%) i „Wiadomościami” TVP1 (17,3%). Także w czasie trzech miesięcy 
zakończonych 30 listopada „Fakty TVN” osiągnęły pierwsze miejsce pod względem udziału w 
komercyjnej grupie docelowej 16 – 49 (23,7%). Przez trzy miesiące program gromadził 
widownię liczącą do 4,7 miliona osób. Także „ Uwaga!” , program interwencyjny TVN, 
cieszyła się bardzo dużą popularnością. W listopadzie program oglądało aż do 3,2 miliona 
widzów, a w październiku nawet 3,5 miliona osób.  
 
Do pozostałych najchętniej oglądanych programów TVN w kwartale zakończonym 30 
listopada należały seriale telewizyjne, spośród których wszystkie osiągnęły szczyt 
oglądalności w listopadzie. Największą widownię gromadziły seriale „ Lekarze”  oraz „ Na 
Wspólnej”  (do 3,1 miliona widzów każdy), a kolejne miejsca pod względem oglądalności 
zajęły „ Prawo Agaty”  (do 2,8 miliona widzów) i finał serialu „ Przepis na życie”  (2,5 miliona 
widzów). 
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Ostatni odcinek „ Bitwy o dom” , w której rodziny rywalizują o klucze do swojego 
wymarzonego, samodzielnie urządzonego mieszkania, oglądały ponad 2 miliony widzów. W 
listopadzie świetne wyniki oglądalności osiągały także inne flagowe programy TVN: „ W11 
Wydział Śledczy”  z gatunku crime docu (do 2,8 miliona widzów), serial paradokumentalny 
„ Szpital”  (do 2,5 miliona widzów), „Rozmowy w toku”  (do 1,7 miliona widzów), show „Kuba 
Wojewódzki”  (do 1,6 miliona widzów), „Perfekcyjna Pani Domu”  i „ Dzień Dobry TVN”  (po 
nawet 1,2 miliona widzów).  
 
Zarówno w listopadzie, jak  i w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 listopada stacja TVN 
wyraźnie zdominowała wyniki oglądalności we wszystkich kluczowych grupach docelowych:  
 
LISTOPAD 2013 

• Wśród wszystkich widzów (kategoria 4+): 15% w Peak Time i 13% w ujęciu 
całodobowym   

• W komercyjnej grupie docelowej (16-49): 16,9% w Peak Time i 14,9% w ujęciu 
całodobowym 

• W kluczowej dla TVN grupie docelowej (16-49, miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców): 19,9% w Peak Time i 16,5% w ujęciu całodobowym. 

WRZESIEŃ - LISTOPAD 2013 
• Wśród wszystkich widzów (kategoria 4+): 14,8% w Peak Time i 13,1% w ujęciu 

całodobowym   
• W komercyjnej grupie docelowej (16-49): 16,9% w Peak Time i 15,2% w ujęciu 

całodobowym 
• W kluczowej dla TVN grupie docelowej (16-49, miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców): 19,6% w Peak Time i 16,7% w ujęciu całodobowym. 

Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49) w lis topadzie: 
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00 -23:00) 
 2013 2012 2013 2012 

TVN 14,9% 16,4% 16,9% 19,2% 
Polsat  12,5% 15,3% 14,9% 16,3% 
TVP1 9,2% 10,4% 10,9% 12,7% 
TVP2 9,2% 10,2% 12,0% 12,6% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 

Ogólny udział w rynku w listopadzie: 
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00 -23:00) 
 2013 2012 2013 2012 

TVN 13,0% 15,5% 15,0% 18,3% 
Polsat  11,8% 13,5% 13,7% 14,2% 
TVP1 13,1% 14,1% 14,5% 15,7% 
TVP2 10,6% 12,0% 14,3% 15,3% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49) w sez onie jesiennym: 
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00 -23:00) 
 2013 2012 2013 2012 

TVN 15,2% 16,8% 16,9% 19,3% 
Polsat  13,0% 16,0% 15,3% 17,4% 
TVP1 8,6% 10,4% 10,7% 12,9% 
TVP2 9,2% 10,5% 12,1% 12,7% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 

Ogólny udział w rynku w sezonie jesiennym: 
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00 -23:00) 
 2013 2012 2013 2012 

TVN 13,1% 15,6% 14,8% 18,1% 
Polsat  12,1% 14,0% 13,8% 15,0% 
TVP1 12,6% 14,0% 14,3% 16,0% 
TVP2 10,8% 12,3% 14,6% 15,3% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 
 

 
 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 
Emilia Ordon 
Dyrektor Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej TVN SA 
 
tel. (+48 22) 856 67 97 
e-mail: press@tvn.pl 
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*** 
TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje następujące kanały telewizyjne: 
 

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.  
 
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 adresowanym do kobiet, poświęconym urodzie, 
stylom życia, modzie oraz zdrowiu.  
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i  dokument społeczny - 
dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej 
telewizji cyfrowej.  
 
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.  

 
 
 
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. 

 
tvnplayer.pl  – platforma VOD, umożliwia dostęp do największej biblioteki seriali i 
programów emitowanych na antenie TVN i kanałów tematycznych. Jes dostępna 
m.in. na urządzeniach z 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 
 
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.  
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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  - specjalny 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 ogólnopolskiej 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 wydawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company. 
 
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”  skupia się na pomocy ludziom cierpiącym  
na nieuleczalne, wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN 
wspiera też finansowo szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając 
oszty 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. 


