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ZNAKOMITE WYNIKI OGL ĄDALNOŚCI TVN24 BIZNES I ŚWIAT 

Warszawa – 30 stycznia 2014 

TVN24 Biznes i Świat, drugi kanał informacyjny TVN, w niespełna mie siąc od 
uruchomienia osi ąga bardzo dobre wyniki ogl ądalno ści. Badania potwierdzaj ą 
dynamiczny wzrost liczby widzów zarówno w pasmach p oświęconych sprawom 
międzynarodowym, jak i biznesowym. 

Według wstępnych danych przygotowanych dla TVN przez Nielsen Audience Measurement 
w kulminacyjnym momencie relacji z Kijowa 22 stycznia 2014 roku, liczba widzów w grupie 
ogólnej 4+ wyniosła 200 tys., a w ciągu całej doby stacja zgromadziła łącznie 1,34 mln 
widzów. Z kolei 24 stycznia w grupie komercyjnej widzów w wieku 16-49 lat TVN24 Biznes i 
Świat był drugim, zaraz po TVN24, najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce.  

Adam Pieczy ński, członek zarz ądu TVN ds. programów informacyjnych  oraz redaktor 
naczelny TVN24 i TVN24 Biznes i Świat , powiedział : „Przed nami jeszcze długa droga, 
aby utrwalić zdobytą już pozycję. Mamy świadomość, że wiele rzeczy trzeba ulepszyć i 
pracujemy nad zmianami, które pozwolą poczuć polskim widzom, że śledzą w czasie 
rzeczywistym wydarzenia na całym świecie. Jednak już te pierwsze dane potwierdzają nasze 
spostrzeżenia o rosnącym zainteresowaniu Polaków sprawami międzynarodowymi i 
upewniają nas, że TVN24 Biznes i Świat jest ciekawym uzupełnieniem oferty programowej 
TVN24“. 

 

 

 

 

 

 
Adam Pieczy ński, członek zarz ądu TVN ds. programów informacyjnych , 
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Sebastian Podko ścielny, zast ępca redaktora naczelnego stacji, odpowiedzialny za 
program TVN24 Biznes i Świat, powiedział:  „Kanał TVN24 Biznes i Świat będzie 
konsekwentnie realizował plan, który zakłada, że rozumienie sytuacji biznesu w Polsce, nie 
jest możliwe bez poznania szerszego kontekstu międzynarodowego“. 

 
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 
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*** 

TVN jest wiodącą prywatną grupą medialną w Polsce. Nadaje następujące kanały telewizyjne: 
 

TVN jest na polskim rynku uznawany za czołowy kanał telewizyjny, oferujący wysokiej 
jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne i niezależne audycje informacyjne.  

 
TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem 
telewizyjnym. 
 
TVN24 Biznes i Świat  jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej i 
międzynarodowej.  
 
TVN Meteo  to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie. 
 
TVN Turbo  jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn 
i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji.  
 
TVN Style  jest kanałem telewizyjnym adresowanym do kobiet, poświęconym urodzie, 
stylom życia, modzie oraz zdrowiu.  
 
TTV - kanał telewizyjny oferujący publicystykę, informację i  dokument społeczny - 
dostępny w sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej 
telewizji cyfrowej.  
 
TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym.  
 
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. 
 
NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska 
i okolic.  

 
 
 
TVN posiada bogatą ofertę produktów online: 

  
tvn.pl  - cały TVN w jednym miejscu. Zawiera informacje o ulubionych serialach, 
programach i gwiazdach TVN, a także newsy show-biznesowe z modą, urodą, 
kinem i rozrywką na czele. Zapewnia bieżący dostęp do odcinków ulubionych 
seriali i show. 

 
tvnplayer.pl  – platforma VOD, umożliwia dostęp do największej biblioteki seriali i 
programów emitowanych na antenie TVN i kanałów tematycznych. Jes dostępna 
m.in. na urządzeniach z systemem Android i iOS, konsolach PS3, w telewizorach 
wiodących producentów oraz w dekoderach kablowych i satelitarnych. Pozwala 
oglądać niektóre ulubione programy nawet przed emisją na antenie 
 
tvn24.pl  - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący efektywnie tekst i 
obraz, będący liderem w swojej kategorii. 
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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. Koncentruje się na 
życiu stolicy i jej mieszkańców, oferuje wysokiej jakości treści  
o charakterze informacyjnym i rozrywkowym.  
 
Kontakt24.pl  - specjalny serwis internetowy promujący ideę dziennikarstwa 
obywatelskiego, zapewniający jego użytkownikom realny wpływ na treści 
relacjonowane przez telewizję TVN24 i portal TVN24.pl.  

 
*** 

Do portfolio TVN należą: 
 

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. 
 
Premium TV  to oferta kanałów tematycznych oraz naziemnej telewizji cyfrowej 
skierowana do wymagających i poszukiwanych przez reklamodawców grup 
celowych, reprezentuje reklamowo takich wydawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company. 
 
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. 

 
*** 

 
TVN S.A. jest założycielem fundacji TVN „nie jesteś sam”: 
 

Fundacja TVN “nie jeste ś sam”  skupia się na pomocy ludziom cierpiącym  
na nieuleczalne, wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN 
wspiera też finansowo szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając 
oszty remontów, zakupu sprzętu medycznego oraz karetek.  
Działalność biura Fundacji TVN jest w całości finansowana z darowizny pieniężnej 
przekazywanej co roku przez jej fundatora - TVN S.A.  

 
Akcje TVN S.A. zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 7 grudnia 2004 r.  
 
Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 


