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TVN NAJLEPSZY W BADANIU POSTRZEGANIA STACJI TELEWIZ YJNYCH 
 
 

Warszawa – 6 grudnia 2013 roku 
 
TVN został uznany za najch ętniej ogl ądaną i najbardziej cenion ą stacj ę, posiadaj ącą najlepsz ą 
wśród konkurentów ofert ę programow ą i potencjał kreowania trendów na krajowym rynku 
telewizyjnym w badaniu wizerunku marek kanałów tele wizyjnych przeprowadzonym jesieni ą 
tego roku przez Interpublic Group of Companies (IPG ) Mediabrands Sciences. 

Aż 81,2% respondentów wybrało TVN w odpowiedzi na pytanie o zwykle oglądane kanały TV, a w 
TOP10 najpopularniejszych stacji znalazły się aż 4 kanały z portfolio TVN (TVN, TVN24, TVN7 i TVN 
Style). Główny kanał TVN był też najczęściej wskazywany przez badanych jako ich najbardziej 
ulubiony – wymieniali go blisko dwa razy częściej (32,9% odpowiedzi) niż figurujący na następnej 
pozycji w zestawieniu kanał Discovery (11% wskazań). Na kolejnym miejscu znalazł się Polsat ze 
wskazaniem 9%, a kanały telewizji publicznej TVP1 i TVP2 uzyskały odpowiednio tylko 3,2% i 2,9%.  

 
 
Marek Szafarz, Dyrektor Działu Marketingu TVN, kome ntuj ąc wyniki uzyskane przez stacj ę 
powiedział: „TVN ma od wielu lat pozycję lidera na polskim rynku telewizyjnym. Świetne wyniki w 
cytowanym badaniu wizerunku marek telewizyjnych to potwierdzają. Widzowie doceniają naszą 
atrakcyjną i innowacyjną ramówkę, a my konsekwentnie badamy ich oczekiwania, śledzimy 
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preferencje, gusty i aspiracje”. 

W badaniu IPG Mediabrands Sciences analizowano również lojalność widzów wobec oglądanych 
kanałów telewizyjnych, rozumianą jako znajomość numeru preferowanych stacji na pilocie telewizora 
oraz pór nadawania ulubionych programów. W obu tych kategoriach ponownie zwyciężył TVN, 
osiągając odpowiednio wynik 87,9% i 70%.  

Również pod względem atrakcyjności i innowacyjności ramówki, jakości nadawanych programów i 
towarzyszącej im oprawy graficznej, a także antenowej obecności ulubionych gwiazd TVN  wyprzedził 
pozostałe duże stacje ogólnopolskie (Polsat, TVP1, TVP2). TVN osiągnął największą liczbę wskazań 
w pytaniach o najlepsze programy informacyjne (87,8% dla TVN24 i 54,8% dla TVN), programy 
rozrywkowe (60,9%), filmy (71,9%), seriale (54,8%) i program śniadaniowy (66,2%). 

 

 
 
 
Badanie potwierdziło, iż stacja TVN odgrywa ważną rolę w kreowaniu i popularyzacji nowych trendów, 
jak choćby moda na gotowanie i doskonalenie umiejętności wokalnych czy fascynacja tańcem, do 
których z pewnością przyczyniła się popularność flagowych TVN-owskich produkcji („Masterchef”, 
„Kuchenne rewolucje”, „Ugotowani”, „Taniec z gwiazdami”, „You Can Dance – Po prostu tańcz!”, „X-
Factor”). O tym, iż widzowie dostrzegają prekursorską rolę TVN w kształtowaniu ramówek 
telewizyjnych świadczy fakt, że aż 76,5% uczestników badania wskazało, iż stacja jako pierwsza 
wprowadza do oferty najpopularniejsze na świecie programy. Po szczycie popularności w TVN dany 
trend znajduje później kontynuację na antenie stacji konkurencyjnych w postaci formatów zbliżonych 
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do produkcji TVN („Top Chef”, „Got to Dance”,  „Must Be the Music”, „Bitwa na głosy”, „The Voice of 
Poland”). 

Badaniem objęto 20 ogólnopolskich stacji telewizyjnych o najwyższym udziale w rynku oglądalności 
od września do połowy października 2013, bez stacji dziecięcych1. W ocenie poszczególnych 
kategorii brano pod uwagę wyłącznie odpowiedzi osób deklarujących oglądanie wskazanych stacji. 

Wnioski z badania IPG Mediabrands Sciences są zbieżne z opublikowanymi w tym tygodniu wynikami 
rankingu najsilniejszych marek BAV (Brand Asset Valuator) przeprowadzanego co trzy lata przez 
MillwardBrown oraz Young&Rubicam, w którym w pierwszej dziesiątce zestawienia TVN i TVN24 
znalazły się jako jedyne spośród marek reprezentujących branżę medialną. 

 

 
 

 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 
Emilia Ordon 
Dyrektor Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej TVN S.A. 
 
tel. (+48 22) 856 67 97 
e-mail: press@tvn.pl 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Badanie przeprowadzone w okresie 31 października - 5 listopada 2013 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), n = 340 . 



  

4 / 5      
 

*** 
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. 


