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VIACOM ROZPOCZYNA WSPÓŁPRAC Ę Z PREMIUM TV 
 

Warszawa – 26 października 2012 r. 
 

Grupa TVN nawi ązała współprac ę w ramach Premium TV z najwi ększym mi ędzynarodowym 
nadawc ą kanałów tematycznych obecnym na polskim rynku. Od 1 stycznia 2013 roku 
Premium TV b ędzie odpowiada ć za sprzeda ż czasu reklamowego w stacjach z portfolio 
Viacom: MTV, Comedy Central, Comedy Central Family,  Viva, VH1, ViacomBlink, 
Nickelodeon. 

 
Bardzo cieszymy się z decyzji Viacom. Powierzenie Premium TV reprezentacji handlowej kanałów 
o bardzo silnych markach jest dla nas potwierdzeniem, że rynek docenia nasz profesjonalizm oraz 
zaangażowanie w budowaniu silnej pozycji zarówno kanałów tematycznych, jak i nowych stacji 
ogólnopolskich.  
Współpraca z kanałami Viacom pozwoli poszerzyć ofertę dla naszych klientów. Dzięki dotarciu do 
różnych grup demograficznych nasze produkty wzmocnią się zarówno w obszarze jakościowym 
jak i ilościowym – powiedział Andrzej Karasowski, Dyrektor Premium TV.  

 
Z pełnym przekonaniem oczekujemy na naszą współpracę z Premium TV TVN, jako naszym 
nowym partnerem w zakresie sprzedaży reklam na polskim rynku od stycznia 2013. Biorąc pod 
uwagę długoletnie doświadczenie stacji TVN i jej świetną kondycję na rynku, jestem pewien, że 
znaleźliśmy idealnego partnera, aby zainteresować naszą ogromną różnorodnością rozrywkowych 
treści odpowiednich klientów i domy  mediowe w całej Polsce – powiedział Darek Janczewski, 
Wiceprezes ds. Sprzedaży oraz Country Manager Viacom International Media Networks Polska. 

 
Stacje telewizyjne należące do Viacom w okresie styczeń – wrzesień 2012 r. osiągnęły udział w 
rynku na poziomie 2,7% w komercyjnej grupie (16-49). 

 

W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 

 
 Karol Smoląg  

Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
Rzecznik prasowy 
Tel. (+48 22) 856 66 88 
Tel. Kom. (+48) 516 444 388 
e-mail : k.smolag@tvn.pl  
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*** 

Viacom International Media Networks Northern Europe  

 

 

Firma Viacom International Media Networks Northern Europe, oddział Viacom International Media 
Networks, obsługuje Niemcy, Szwajcarię i Austrię, a także Polskę, Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, 
Szwecję, Norwegię, Finlandię i Danię, jak również Holandię i Belgię. Oprócz MTV, Comedy 
Central, VIVA, Nickelodeon i innych popularnych marek w branży rozrywkowej firma Viacom 
International Media Networks oferuje w Europie Północnej 37 kanałów dla dzieci i rodzin oraz dla 
dwóch docelowych grup odbiorców: młodzieży i widzów dorosłych. Usługi telewizyjne Viacom 
International Media Networks Northern Europe docierają ogółem do 67 mln gospodarstw 
domowych. Jeszcze więcej muzyki, wiadomości i rozrywki oferuje w Europie Północnej ponad 40 
stron internetowych firmy Viacom International Media Networks. Za pośrednictwem MTV Mobile 
firma Viacom International Media Networks prowadzi własną markę telefonii komórkowej w 
Niemczech, Szwajcarii, Polsce oraz Holandii i Belgii. Firma Viacom International Media Networks 
obsługuje oddział sprzedażowy BE VIACOM będący źródłem rozwiązań w zakresie 
zaangażowania marek, których demograficznymi grupami docelowymi są dzieci, młodzież i młodzi 
dorośli na całym świecie. Rozwiązania w zakresie zaangażowania marek w całym portfolio marek 
medialnych firmy Viacom International Media Networks obejmują reklamę, promocje, treści 
stworzone dla konkretnej marki (branded content), odczucia konsumenta związane z marką (brand 
experience), digital activation, sponsoring i licencjonowanie. 
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*** 

Grupa TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje jedenaście kanałów 
telewizyjnych. 
 

TVN, główny kanał telewizyjny Grupy, jest na polskim rynku uznawany za czołowy 
program telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne  
i niezależne audycje informacyjne. TVN dociera do 92% gospodarstw domowych w 
Polsce. 
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN. Kanał dociera do 70% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym docierającym do 63% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym we 
współpracy z CNBC Europe. Kanał dociera do 56% gospodarstw domowych  
w Polsce. 
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 61% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn i 
zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 62% 
gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz 
zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 62% gospodarstw domowych.  
 
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,  
docierający do 60% gospodarstw domowych. 
 
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 jest 
sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej telewizji 
cyfrowej. 

 
 
 
Do Grupy TVN 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.  
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Grupa TVN jest też właścicielem Onetu . Onet od ponad 15 lat jest liderem 
wyznaczającym standardy rozrywki, informacji, komunikacji, handlu, usług 
mobilnych i reklamy wykorzystując możliwości, które stwarza Internet. Onet to 
największe polskie medium internetowe odwiedzane miesięcznie przez 14 
milionów internautów. Należy 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  to 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. 
 

Do Grupy TVN 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, TVN Style czy TVN Turbo. 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 telewizji nowej generacji n. 
 
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.  
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Grupa TVN jest te ż właścicielem platformy „n”. 
 
 

Platforma „n” została uruchomiona 12 października 2006 
roku. Jest to pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie środkowo 
- wschodniej platforma satelitarna, która umożliwia 
jednoczesny odbiór programów w technologii HD, nagrywanie 
wybranych pozycji programowych (PVR) oraz zapewnia dostęp 
do biblioteki filmów i programów na życzenie (VOD). Jako 
pierwsza platforma w Polsce uruchomiła regularną usługę 3D – 
nShow3D, gwarantującą „trzeci wymiar rozrywki”.  
 

Oferta programowa platformy „n” to największa spośród 
platform cyfrowych w Polsce oferta aż trzydziestu czterech kanałów HD: nPremium HD, 
nPremium2 HD, nPremium3 HD, nPremium4 HD, TVN HD, TVN HD+1, TVN TURBO HD, TVN 
STYLE HD, TVN 7 HD, TVP HD, TVP1 HD, Polsat HD,  HBO HD, HBO2 HD, HBO ComedyHD, 
FOX HD, AXN HD, MGM HD, FILMBOX HD,  DISCOVERY HD, nSPORT HD, EUROSPORT HD, 
EUROSPORT2 HD, MTV HD, ANIMAL PLANETHD  oraz  NAT GEO WILD HD, National 
Geographic Channel HD, BBC HD, FOX life HD,  BBC Knowledge HD,  Cinemax HD, Cinemax 2 
HD, Romance TV Polska HD. 
 
Platforma „n” jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii telewizyjnych 
dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, platforma n to także innowacyjne 
usługi takie jak m.in.: dekoder wyposażony w dysk o pojemności 1 TB, czy najnowocześniejsze 
EPG umożliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji. 
Na sieć dystrybucji platformy „n” składają się punkty sprzedaży bezpośredniej w całej Polsce, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu oraz nowoczesne Telefoniczne Centrum Abonenta i 
Internetowe Centrum Abonenta, korzystające z najnowszego oprogramowania oraz 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. 

 
 

 

Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 
r. i wchodzą w skład indeksu WIG 20 oraz WIG Media.  
 
 
 
 

 

 


