
KOMUNIKAT PRASOWY  

 

TVN MEDIA SP. Z O.O. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

tel. (22) 856 60 60 

fax. (22) 856 66 66 

www.reklama.tvn.pl 
 

     
 

MATERIAŁY TVN24.PL W SERWISIE MSN 
 

Współpraca Tvn24.pl i Microsoft ułatwi u żytkownikom mi ędzynarodowego serwisu 

MSN dost ęp do wiadomo ści z Polski. 

 

Warszawa, Polska – 8 września 2014 r. 

 

TVN Media Sp. z o.o., najwi ększe biuro sprzeda ży reklam w Polsce, ogłosiło dzi ś, że 

podj ęło współprac ę z Microsoftem, światowym liderem bran ży IT, w obszarze 

udost ępniania tre ści produkowanych przez tvn24.pl na nowatorskiej pla tformie 

informacyjno-rozrywkowej MSN. 

 

Należący do TVN portal tvn24.pl, jeden z wiodących i najbardziej opiniotwórczych portali 

internetowych w Polsce, udostępniać będzie wiadomości polityczne, gospodarcze, sportowe, 

motoryzacyjne, lifestylowe, kulturalne i społeczne. Materiały zostaną opublikowane w 

serwisie internetowym i aplikacjach mobilnych Microsoftu o zasięgu międzynarodowym.  

 

MSN to nowatorska platforma medialna obejmująca aplikacje smartfonowe, aplikacje 

desktopowe i serwis internetowy. Microsoft koncentruje się na rozwoju technicznym projektu, 

pozostawiając dostarczanie najwyższej jakości treści renomowanym Wydawcom, takim jak 

TVN.  

 

Za realizację umowy po stronie TVN Media odpowiadać będzie Agencja TVN. 

Od 8 września usługa jest dostępna na całym świecie w wersji testowej dla chętnych 

użytkowników pod adresem preview.msn.com.  
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„TVN jest producentem i dystrybutorem najlepszych treści wideo – jakość i ilość materiałów 

oferowanych przez Agencję TVN nie ma sobie równej. TVN24 jako najbardziej godna 

zaufania marka informacyjna, lider w swoim segmencie rozpoczyna współpracę z Microsoft – 

liderem na skalę światową.” – mówi Tomasz Nabakowski, Dyrektor Agencji TVN. 

 

„Całkowicie odmieniony MSN dotrze do ponad 400 milionów użytkowników na całym świecie. 

Jesteśmy zadowoleni, że będą oni mieli dostęp do wysokiej jakości treści z TVN24. Ideą 

nowego MSN jest właśnie połączenie najlepszych na świecie partnerów mediowych oraz 

nowatorskich usług i rozwiązań Microsoftu, aby ułatwić użytkownikom ich codzienne 

czynności” – mówi Michał Adamczyk, odpowiedzialny za rozwój MSN w Polsce.  

  
 
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 
 

 

 

tvn24.pl  to pierwszy polski portal informacyjny z najnowszymi informacjami, 
zdjęciami i materiałami wideo z Polski i ze świata. Portal efektywnie łączy tekst i 
obraz, będąc liderem w swojej kategorii – w czerwcu 2014 roku w raporcie 
„Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013” Instytutu 
Monitorowania Mediów portal tvn24.pl został uznany za jeden z najbardziej 
opiniotwórczych portali internetowych ostatniego dziesięciolecia w Polsce 
odnotowując 4,6 tys. cytowań w innych mediach. 

 
 

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. 

 

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. 


