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KOMUNIKAT PRASOWY 

 
 
 
 
 
 
 

 
STRATEGICZNE PARTNERSTWO SONY I STACJI TVN 

 
Warszawa –  20 grudnia 2010 r.  
 
Dzięki współpracy Sony Corporation i Telewizji TVN widzowie otrzymują nowe 
możliwości dostępu do wybranych produkcji TVN.  
Nowe możliwości rozrywki on-line na dużym ekranie w Twoim domu. 

 

 
 
Sony Poland i Telewizja TVN z przyjemnością informują, iż z dniem 22 grudnia 2010 
użytkownicy telewizorów BRAVIA, odtwarzaczy i kin domowych Blu-ray™ wyposażonych w 
funkcję BRAVIA Internet Video uzyskają  dostęp do bogatych zasobów materiałów 
audiowizualnych oferowanych przez Telewizję TVN. 
Serwis zaoferuje użytkownikom możliwość oglądania ulubionych seriali, programów 
rozrywkowych, oraz filmów fabularnych opartych na faktach.  



  

2 / 7 
     

 

 
To dodatkowa korzyść dla posiadaczy telewizorów, odtwarzaczy i kin domowych Blu-ray™  
Sony, ponieważ mogą oglądać odcinki ulubionych programów, filmów i seriali w dowolnym, 
wybranym przez siebie momencie. A to wszystko na dużym ekranie i bez konieczności 
korzystania z komputera. Wystarczy podłączyć telewizor do Internetu i wybrać z menu 
odbiornika interesującą pozycję programową za pomocą pilota.  
 
Na początek w ofercie Telewizji TVN znajdą się następujące propozycje programowe: 

 Seriale:  Usta Usta (sezon 1 i 2), Klub Szalonych Dziewic, Magda M (sezon 1), Teraz 
albo nigdy! (sezon 1); 

 Rozrywka: Kobieta na krańcu świata (sezon 1 i 2), Kuchenne rewolucje (sezon 1 i 2),  
Ugotowani; 

 Dokumenty: Polska Jasienicy, Generał serial, Generał film, cykl filmów fabularnych 
„Prawdziwe historie”: „Krzysztof”, „Cisza”. 

Jestem bardzo zadowolona, że jeszcze przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia 
udało nam się wraz z Telewizją  TVN zaproponować użytkownikom telewizorów BRAVIA i 
odtwarzaczy Blu-ray™ tę dodatkową funkcjonalność – komentuje Izabela Wojnarowicz, BRAVIA 
Manager w Sony Poland. 
 
Cieszymy się, że możemy zaoferować nową możliwość oglądania ulubionych produkcji TVN. 
Współpraca z Sony odpowiada na oczekiwania naszych widzów, którzy coraz chętniej 
korzystają z najnowszych technologii. Obserwując zmiany w sposobie konsumpcji mediów 
uznaliśmy, ze jest to odpowiedni moment na wzbogacenie naszej oferty o taką usługę – mówi 
Małgorzata Gratys, Z-ca Dyrektora Działu Sprzedaży Specjalnej TVN.  
 
Firma Sony i Telewizja TVN zastrzegają  sobie możliwość wprowadzenia zmian po ukazaniu się 
niniejszej informacji. 
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*** 

Sony jest producentem urządzeń audio, wideo oraz sprzętu komunikacyjny dla globalnego 
rynku konsumenckiego i do zastosowań profesjonalnych. Firma Sony jest znana ze swoich 
produktów audio-wideo, takich jak telewizor BRAVIA™ LCD High Definition, aparat cyfrowy 
Cyber-shot™, kamera cyfrowa Handycam®, lustrzanka cyfrowa „α” (wym. Alfa) i odtwarzacz 
MP3 Walkman®, a także notebooków VAIO™ i specjalistycznego sprzętu HD, przede 
wszystkim kamer XDCAM® HD. Sony — dzięki swoim działom zajmującym się muzyką, 
obrazami, grami i serwisami online — zajmuje wyjątkową pozycję jako jedna z największych 
marek działających w przemyśle rozrywki elektronicznej. 

Poprzez swoje długoletnie partnerstwo w rozgrywkach piłki nożnej — jako oficjalny sponsor Ligi 
Mistrzów UEFA do 2012 r., Oficjalny Partner FIFA do 2014 r. oraz globalny sponsor FIFA World 
Cup™ w 2010 i 2014 r. — Sony współuczestniczy w dostarczaniu emocji milionom fanów tej 
dyscypliny na całym świecie. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Sony Europe należy odwiedzić serwis 
http://www.sony-europe.com oraz http://www.sony-europe.com/presscenter.  

"Sony", "WALKMAN" "VAIO", "Cyber-shot", "Handycam", „α”, "BRAVIA" i "XDCAM" są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation. 
Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich 
właścicieli. 
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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 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 
mężczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. Kanał dociera do 
56% gospodarstw domowych. 
 
TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, 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 telesprzedażowy,  
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 życiu 
stolicy. 

 
 
 
 

 
 
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 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 użytkownikom 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 także liderem pod względem liczby użytkowników w głównych kategoriach 
tematycznych: biznes, finanse, prawo; informacje, publicystyka, media; sport; turystyka.  
 
Sukces w swoich kategoriach odnoszą również: 

OnetBlog – największa blogosfera w polskiej sieci. 
 
Sympatia.pl – najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. 
 
Onet.tv – innowacyjna platforma multimedialna.  
 
OnetLajt – specjalna wersja portalu dla użytkowników telefonów 
komórkowych i urządzeń mobilnych. 
 

Onet jest również 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 żądanie” (vod.onet.pl). 
 

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

 
Do Grupy TVN należy również 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 też 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 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 
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 także 
innowacyjne usługi takie jak m.in.: dekoder wyposażony 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 
umożliwiające proste korzystanie z wielu jego unikalnych funkcji. 
Na sieć dystrybucji telewizji nowej generacji 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.  

*** 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 
Karol Smoląg 
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
Rzecznik prasowy TVN 
Tel. (+48 22) 856 66 88  
Tel. Kom. (+48) 516 444 388  
e-mail : k.smolag@tvn.pl   
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Anna Horoszczak  
Kierownik ds. PR SONY 
Tel. (+48 22) 5202581 
e-mail :Anna.Horczyczak@eu.sony.com   
 
 


