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TVN ZAPEWNIA ROZRYWKĘ  
 

Warszawa –  1 grudnia 2010. – Grupa TVN podała wyniki oglądalności za listopad 2010 roku. 
 

W listopadzie Mam Talent! i Taniec z Gwiazdami były najch ętniej ogl ądanymi programami 
rozrywkowymi w Polsce. Wyniki ogl ądalno ści dowodz ą, Ŝe takŜe pozostałe jesienne 
propozycje programowe TVN podbiły polsk ą publiczno ść.  
  

Mam Talent! (polska wersja show Got Talent!) i Taniec z Gwiazdami (Strictly Come Dancing!) 
są jedynymi programami w Polsce, które przyciągają masową widownię.  
 
Trzecia edycja naszego programu rozrywkowego Mam Talent!, przyciągając  przed telewizory 
do 5,8 miliona widzów oraz odnotowując średni udział w rynku na poziomie 49,4% w naszej 
grupie docelowej (16-49, miasta 100,000 +) oraz 40,6% w komercyjnej grupie docelowej  
(16-49), była najchętniej oglądanym show w Polsce. Wyemitowany 27 listopada 2010 roku finał 
Mam Talent! odnotował 49,1% udziału w rynku w naszej grupie docelowej i 45,3%  
w komercyjnej grupie docelowej.  
 
Dwunastą edycję programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami, drugiego najpopularniejszego 
show w Polsce, oglądało do 5,7 miliona widzów. Program odnotował udział w rynku na poziomie 
28,8% w naszej grupie docelowej i 25,6% w komercyjnej grupie docelowej. Finałowy odcinek 
Tańca z Gwiazdami odnotował udział w rynku na poziomie 34,5% w naszej grupie docelowej  
i 28,9% w komercyjnej grupie docelowej.  
 
 
W listopadzie 2010 r. kanał TVN potwierdził pozycję lidera rynku w swojej grupie docelowej, 
odnotowując znacząco wyŜszą oglądalność w porównaniu do swoich głównych rywali.  
 
 

Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +) w listopadzie 2010 r.:  
 

 Całodobowo Peak Time (18:00-23:00) 

 2010 2009 2010 2009 

TVN 20,8% 24,3% 24,9% 29,0% 
Polsat 14,7% 15,1% 15,4% 16,0% 
TVP1 11,8% 11,9% 13,6% 12,6% 
TVP2 10,4% 10,5% 12,1% 11,7% 

        Źródło: Nielsen Audience Measurement  
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W listopadzie 2010 r., w komercyjnej grupie docelowej TVN był najchętniej oglądanym kanałem 
telewizyjnym zarówno w peak time, jak i w ujęciu całodobowym. 
 

Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49):  
 

 Całodobowo Peak Time (18:00-23:00) 

 2010 2009 2010 2009 

TVN 18,0% 19,3% 21,0% 22,6% 
Polsat 17,0% 18,7% 17,3% 19,6% 
TVP1 15,6% 16,6% 17,8% 17,4% 
TVP2 13,6% 13,7% 15,6% 15,0% 

        Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 

 

Pomimo znacznie mniejszego, w porównaniu do głównych konkurentów, zasięgu technicznego 
(90% gospodarstw domowych w Polsce) TVN potwierdził pozycję lidera w grupie 4+, będąc 
najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w peak time. 
 

Ogólny udział w rynku:  
 

 Całodobowo Peak Time (18:00-23:00) 

 2010 2009 2010 2009 

TVN 16,6% 18,5% 20,4% 22,5% 
Polsat 14,6% 15,6% 15,0% 16,8% 
TVP1 18,8% 20,0% 20,0% 19,9% 
TVP2 15,1% 14,9% 17,4% 16,4% 

                     Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 
 
 
W listopadzie 2010 roku takŜe nasze pozostałe propozycje programowe odnotowały znakomite 
wyniki.  
  
Nasz nowy program rozrywkowy Top Model. Zostań modelką, osiągnął bardzo dobre wyniki, 
przyciągając przed odbiorniki telewizyjne do 2,6 miliona widzów, ze średnim udziałem w rynku 
na poziomie 24.7% w naszej grupie docelowej.  
 
Nasz główny serwis informacyjny Fakty równieŜ odnotował doskonałe rezultaty, przyciągając do 
5,1 milionów widzów. Ze średnim miesięcznym udziałem w rynku na poziomie 32,1%, 
wyprzedził swojego głównego konkurenta Wiadomości (30,8%). 
 
Nasz program publicystyczny Uwaga! przyciągał do 3,7 miliona widzów, ze średnim udziałem w 
rynku w naszej grupie docelowej na poziomie 24,3%. Serial obyczajowy Na Wspólnej oglądało 
do 3,9 miliona widzów, a jego średni udział w rynku wyniósł 25,6%. Serial kryminalny W-11 
Wydział Śledczy przyciągał do 3,3 miliona widzów, a jego średni udział w rynku w naszej grupie 
docelowej wyniósł 15,2%. Serial kryminalny Detektywi do 3,2 miliona widzów, odnotowując 
średni udział w rynku na poziomie 21,3% . 
W listopadzie 2010 r. dziewięć spośród dziesięciu programów cieszących się największą 
popularnością w kanale TVN stanowiły produkcje lokalne. 
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*** 

Grupa TVN jest właścicielem Grupy Onet.pl  - lidera polskich portali zarówno pod względem 
liczby uŜytkowników, łącznej liczby odsłon, jak i całkowitego czasu spędzanego na portalu. 
Onet.pl jest takŜe niekwestionowanym liderem w odsłonach strony głównej i kluczowych 
serwisów tematycznych.  

Ostatnie dostępne dane za wrzesień 2010 r. wskazują, Ŝe serwisy Grupy Onet.pl odwiedziło 
13,1 miliona uŜytkowników, a średni czas spędzony na stronach portalu wyniósł prawie 6 
godzin. 

Domenę Onet.pl odwiedza o 1,3 miliona uŜytkowników więcej niŜ domenę Wp.pl, o 3,8 miliona 
więcej niŜ domenę Interia.pl, o 4,4 miliona więcej niŜ domenę Gazeta.pl oraz o 7,5 miliona 
więcej niŜ domenę O2.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2010 r. 
 
 
 

OnetVOD  – to najnowszy, uruchomiony w połowie lutego 2010 r., wspólny projekt Onetu i TVN. 
Internetowy serwis „wideo na Ŝyczenie” (VoD), dostępny pod adresem vod.onet.pl,  
umoŜliwiający wygodne oglądanie za pomocą przeglądarki internetowej polskich  
i zagranicznych seriali, programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, programów 
muzycznych, bajek oraz pełnometraŜowych filmów fabularnych. 
 

TVN24.pl (naleŜący do TVN), pierwszy w Polsce wortal informacyjny, który łączy  
w sobie tekst, dźwięk i obraz. We wrześniu 2010 r. TVN24.pl odnotował znakomity wynik 1,9 
miliona uŜytkowników, będąc jednocześnie najchętniej odwiedzanym informacyjnym serwisem 
tematycznym w Polsce. W ten sposób zdecydowanie wyprzedził inne serwisy informacyjne 
naleŜące do stacji radiowych i telewizyjnych: RMF.FM - 0,61 miliona uŜytkowników, Polskie 
Radio - 0,50 miliona uŜytkowników, Radiozet.pl - 0,44 miliona uŜytkowników oraz TVP.info - 
0,37 miliona uŜytkowników. 

(Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2010 r.) 

 

Plejada.pl to 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”.  

We wrześniu 2010 r. Plejada.pl odnotowała 3,4 miliona uŜytkowników.  
(Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2010 r.)  

 

  

 

 uŜytkownicy liczba odsłon (mld) 

Onet.pl  12 109 709 2,5 
Wp.pl  10 771 195 1,8 
Interia.pl    8 245 008 0,8 
Gazeta.pl    7 701 753 0,3 
O2.pl    4 570 036 0,2 
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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 niezaleŜne audycje informacyjne. TVN dociera do 90% gospodarstw domowych w 
Polsce. 
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę 
programową TVN. Kanał dociera do 62% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym 
kanałem telewizyjnym docierającym do 57% gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym 
we współpracy z CNBC Europe. Kanał dociera do 32% gospodarstw domowych  
w Polsce. 
 
TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie, docierający do 54% 
gospodarstw domowych w Polsce. 
 
TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do 
męŜczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 
56% gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom Ŝycia, modzie 
oraz zdrowiu adresowanym do kobiet. Dociera do 56% 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 telesprzedaŜowy,  
docierający do 57% gospodarstw domowych. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  
 
TVN Warszawa to lokalny kanał telewizyjny o Warszawie, jej mieszkańcach i Ŝyciu 
stolicy. 

 
 
 
 

 
 
Do Grupy TVN naleŜy równieŜ 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 teŜ właścicielem Onet.pl , który jest największym i najczęściej 
odwiedzanym portalem internetowym w Polsce.  

 
Onet.pl jest pionierem dywersyfikacji przychodów wśród polskich portali. Poza przychodami 
marketingowymi (reklama, e-commerce, reklama wyszukiwarkowa) osiąga przychody z usług 
świadczonych uŜytkownikom portalu (płatne serwisy treściowe, usługi pocztowe i hostingowe, 
serwisy aukcyjne, ogłoszeniowe i towarzyskie, usługi telekomunikacyjne). Od 2000 roku Onet.pl 
jest nieprzerwanie niekwestionowanym liderem na rynku reklamy internetowej. 
 
Onet.pl jest takŜe liderem pod względem liczby uŜytkowników w głównych kategoriach 
tematycznych: biznes, finanse, prawo; informacje, publicystyka, media; sport; turystyka.  
 
Sukces w swoich kategoriach odnoszą równieŜ: 

OnetBlog – największa blogosfera w polskiej sieci. 
 
Sympatia.pl – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. 
 

Onet.tv – innowacyjna platforma multimedialna.  
 

OnetLajt – specjalna wersja portalu dla uŜytkowników telefonów 
komórkowych i urządzeń mobilnych. 
 

Onet jest równieŜ partnerem strategicznym Skype Communications. 
 

OnetSkype to polska wersja najpopularniejszego na świecie komunikatora 
internetowego. 
 

W 2007 roku Onet uruchomił Zumi.pl 
 

Zumi to nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące 
cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych. 
 

W 2010 roku Onet uruchomił serwis „wideo na Ŝądanie” (vod.onet.pl). 
 

vod.onet.pl to najnowszy wspólny projekt Onetu i TVN. Internetowy serwis   
„wideo na Ŝyczenie” umoŜliwia oglądanie za pomocą przeglądarki 
internetowej polskich i zagranicznych seriali, programów telewizyjnych oraz 
pełnometraŜowych filmów fabularnych. Zastosowane najnowsze rozwiązania 
technologiczne Silverlight, Smooth-Streaming i Play-Ready zapewniają 
najwyŜszą w Polskim internecie jakość video i audio oglądanych materiałów. 
 
 
Grupa TVN jest teŜ właścicielem tvn24.pl , pierwszego w Polsce wortalu 
informacyjnego, który łączy w sobie tekst, dźwięk i obraz. Znajdują się w nim 
rozbudowane relacje wideo z najwaŜniejszych wydarzeń w Polsce i na 
świecie. Serwis umoŜliwia równieŜ odpłatny odbiór kanału TVN24 oraz 
dostęp do informacji i materiałów, których nie było na antenie. 

 
Do Grupy TVN naleŜy równieŜ 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”.  
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Grupa TVN jest te Ŝ właścicielem platformy cyfrowej „n”. 
 
Platforma cyfrowa „n” została uruchomiona 12 października 2006 roku. Jest to pierwsza  
w Polsce i pierwsza w Europie środkowo - wschodniej platforma satelitarna, która umoŜliwia 
jednoczesny odbiór programów w technologii HD, nagrywanie wybranych pozycji programowych 
(PVR) oraz zapewnia dostęp do biblioteki filmów i programów na Ŝyczenie (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 aŜ 
dwudziestu kanałów HD: nFilmHD, nFilmHD 2, TVN HD, TVP HD, HBO HD, FOX HD, AXN HD, 
MGM HD, FILMBOX HD, DISCOVERY HD, nSPORT HD, EUROSPORT HD, EUROSPORT HD 
2, MTVNHD, ANIMAL PLANET HD i  NAT GEO WILD HD W portfolio platformy znajdują się 
kanały własnej produkcji, takie jak: RELIGIA.TV, WOJNA I POKÓJ, nSPORT HD, oraz 
niedostępne na innych platformach ESPN, BABY TV, DA VINCI LEARNING, SPORTKLUB i 
SPORTKLUB +. 
Platforma n jest zdecydowanym liderem w zakresie najnowszych technologii telewizyjnych 
dostępnych na polskim rynku. Obok bogatej oferty programowej, platforma n to takŜe 
innowacyjne usługi takie jak m.in.: dekoder wyposaŜony w dysk o pojemności 500 GB, 
nPORTAL, czyli sześć tematycznych serwisów informacyjnych dostępnych po podłączeniu 
dekodera HD do Internetu, nRADIO i nRADIO HD z dźwiękiem 5.1, najnowocześniejsze EPG 
umoŜliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji. 
Na sieć dystrybucji telewizji nowej generacji n składają się punkty sprzedaŜy bezpośredniej w 
całej Polsce, sprzedaŜ 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.  

*** 
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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Załącznik 1 
  
Wyniki ogl ądalno ści w listopadzie 2010 r. i w listopadzie 2009 r.  

 
 
 
 
Ogólny udział w rynku w grupie 4+ 
 
%   Całodobowo  Peak Time (18:00 – 23:00) 

 listopad 2010 r. listopad 2009 r.  listopad 2010 r. listopad 2009 r.  

Grupa TVN wł ączając 22,0% 23,4% 24,7% 26,6% 
TVN 16,6% 18,5% 20,4% 22,5% 
TVN 7 1,5% 1,9% 1,4% 1,9% 
TVN24 3,0% 2,2% 2,3% 1,5% 
TVN Meteo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
TVN Style 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 
TVN Turbo 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

TVP1 18,8% 20,0% 20,0% 19,9% 
TVP2 15,1% 14,9% 17,4% 16,4% 
Polsat 14,6% 15,6% 15,0% 16,8% 
TV4 2,4% 2,1% 2,6% 2,2% 
TVP Info 4,2% 4,1% 3,0% 2,9% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 

 

 

Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49) 
 
%    Całodobowo  Peak Time (18:00 – 23:00) 

 listopad 2010 r. listopad 2009 r.  listopad 2010 r. listopad 2009 r.  

Grupa TVN 23,2% 24,5% 24,9% 26,9% 
TVN 18,0% 19,3% 21,0% 22,6% 
TVN 7 1,8% 2,2% 1,7% 2,3% 
TVN24 2,0% 1,7% 1,3% 1,0% 
TVP1 15,6% 16,6% 17,8% 17,4% 
TVP2 13,6% 13,7% 15,6% 15,0% 
Polsat 17,0% 18,7% 17,3% 19,6% 
TV4 2,8% 2,5% 3,0% 2,8% 
TVP Info 2,2% 2,3% 1,6% 1,6% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +) 
 
%   Całodobowo  Peak Time (18:00 – 23:00) 

 listopad 2010 r. listopad 2009 r.  listopad 2010 r. listopad 2009 r.  

TVN 20,8% 24,3% 24,9% 29,0% 
TVP1 11,8% 11,9% 13,6% 12,6% 
TVP2 10,4% 10,5% 12,1% 11,7% 
Polsat 14,7% 15,1% 15,4% 16,0% 
TV4 2,6% 2,5% 2,9% 2,6% 
TVP Info 1,9% 1,8% 1,5% 1,3% 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udział w grupie docelowej pozostałych kanałów Grupy  TVN 
 
%   Całodobowo  Peak Time (18:00 – 23:00) 

 listopad 2010 r. listopad 2009 r.  listopad 2010 r. listopad 2009 r.  

TVN 20,8% 24,3% 24,9% 29,0% 
TVN 7 2,4% 2,3% 2,3% 2,1% 
TVN24 5,8% 4,0% 4,5% 2,9% 
TVN Meteo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
TVN Style 0,7% 0,8% 0,5% 0,6% 
TVN Turbo 1,4% 1,2% 1,0% 1,0% 
     

 

 

Grupy docelowe   

TVN 16-49, miasta 100.000 + 

TVN7 16-34, miasta 100.000 + 

TVN24 25+, miasta 100.000 +, przychody powyŜej średniej 

TVN Meteo Miasta 

TVN Style Kobiety, 18-54, miasta 

TVN Turbo MęŜczyźni, 16-39, miasta 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Załącznik 2 
 
Dziesi ęć najlepszych programów w listopadzie 2010 r.  

 

Data Tytuł Opis 
Liczba 

widzów 

27 listopada 2010 MAM TALENT! Program rozrywkowy 5 769 375 

28 listopada 2010 FAKTY Program informacyjny 5 359 289 

7 listopada 2010 TANIEC Z GWIAZDAMI Program rozrywkowy 4 868 327 

12 listopada 2010 SHREK TRZECI Film 3 922 847 

5 listopada 2010 NIE KŁAM KOCHANIE Film 3 682 051 

24 listopada 2010 NA WSPÓLNEJ  Serial 3 596 113 

14 listopada 2010 UWAGA! Magazyn 3 468 687 

11 listopada 2010 W-11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY Serial kryminalny 3 274 021 

22 listopada 2010 SZYMON MAJEWSKI SHOW Program rozrywkowy  3 225 220 

2 listopada 2010 DETEKTYWI Serial kryminalny 3 171 102 

Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 
 
 
  

 


