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TVN WPROWADZA KANAŁ HGTV NA POLSKI RYNEK 

 
 

Warszawa – 8 września 2016 r.  

 
TVN S.A., nal ężąca do ameryka ńskiego koncernu mediowego Scripps Networks Interact ive, 
wprowadza na polski rynek najpopularniejszy ameryka ński kanał lifestyle’owy,  
HGTV – Home & Garden TV.  Obecnie dociera on do 102 milionów gospodarstw domo wych 
w ponad 30 krajach Ameryki Północnej i Azji. Polscy  widzowie, jako pierwsi w Europie, b ędą 
mogli zapozna ć się z programami HGTV ju ż na pocz ątku stycznia 2017 roku.   
 
HGTV – Home & Garden TV wprowadzi polskich widzów w świat najciekawszych wnętrz, pięknych 
ogrodów, fascynujących historii, gruntownych remontów oraz porad znanych ekspertów. W Stanach 
Zjednoczonych HGTV jest obecnie najpopularniejszym płatnym kanałem telewizyjnym skierowanym 
do kobiet. Ponadto, w zeszłym roku w USA odnotował najlepsze wyniki oglądalności od początku 
swojego istnienia – 8% wzrost w porównaniu z 2014 r. Obok świetnych międzynarodowych formatów 
widzowie HGTV będą mogli obejrzeć nowe lokalne produkcje, których jedną z głównych prowadzących 
będzie znana i lubiana Dorota Szelągowska. Samodzielne urządzanie wnętrz, remonty 
i majsterkowanie są bardzo popularne wśród Polaków, HGTV jest odpowiedzią na tę popularność. 
Ta kategoria programowa stanowić będzie dużą część ramówki (w USA nazywana jest DIY ang: do-it-
yourself).  
 

 
 

Logo kanału HGTV  
 

„Cieszę się, że TVN poszerza swoją ofertę kanałów o najpopularniejszą stację lifestyle’ową z portfolio 
SNI. Widzowie znajdą tam mnóstwo użytecznych porad i inspiracji. Wszyscy chcemy, aby nasza 
przestrzeń była ładniejsza i bardziej funkcjonalna. HGTV to nie tylko telewizja poradnikowa – 
nie zabraknie w niej dobrej rozrywki”– mówi Maciej Maciejowski, Dyrektor Pionu Rozwoju Biz nesu 
i Nowych Mediów, TVN S.A.   
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Oferta kanału skierowana będzie przede wszystkim do mieszkańców dużych miast – ludzi, którzy 
postrzegają dom nie tylko jako bezpieczne centrum życia rodzinnego i budowania dobrych relacji 
z innymi, ale również źródło inspiracji, wyraz własnej indywidualności, a także miejsce pracy, zabawy 
oraz relaksu. Kanał będzie doskonałym wyborem dla tych, którzy uwielbiają majsterkować 
i własnoręcznie tworzyć domowe ozdoby. Produkcje HGTV – Home & Garden TV pojawi się na polskim 
rynku w wyniku  przekształcenia obecnie dostępnego kanału TVN Meteo Active. 
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TVN to wiodąca grupa medialna w Polsce należąca do amerykańskiego koncernu mediowego Scripps 
Network Interactive  – jednego z czołowych producentów i dostawców atrakcyjnych treści lifestylowych 
dla telewizji, internetu i nowych platform mediowych. Kanały Scripps Networks Interactive docierają do 
milionów odbiorców w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w 
Afryce. 

W ofercie TVN znajduje się aktualnie 13 kanałów telewizyjnych, w tym stacje tematyczne – najbardziej 
opiniotwórczy kanał informacyjny w Polsce, kanał motoryzacyjny, filmowy, kanał dla kobiet itd.  TVN 
posiada również bogatą ofertę produktów online, w tym m.in. jedną z wiodących platform wideo na 
żądanie - Player.pl. Do nadawcy 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 temat TVN w zakładce informacje o TVN.  

Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 
 


