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TVN Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI OGL ĄĄĄĄDALNOŚŚŚŚCI W KWIETNIU 

W NAJWAŻŻŻŻNIEJSZYCH GRUPACH DOCELOWYCH 

Warszawa – 4 maja 2015 r. 
 
Spośród wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce TVN gr omadził w kwietniu przed 
telewizorami najwi ęcej widzów z najbardziej poszukiwanej przez reklamo dawców grupy 
docelowej - osób w wieku 16 – 49 lat zamieszkałych w du żych miastach. Wiosenne propozycje 
programowe TVN, w tym debiutuj ące w tym sezonie nowo ści, cieszyły si ę ogromn ą 
popularno ścią, a wiele z nich zdobyło pozycj ę lidera w swoim pa śmie emisji. 
 

Udział TVN w grupie docelowej widzów w wieku 16 – 49 z dużych miast (100 tys. + mieszkańców) w 
porze najwyższej oglądalności telewizji w godzinach 18:00 – 23:00 (peak time) wyniósł 16,9%. W 
ujęciu całodobowym w tej grupie widzów stacja również osiągnęła najwyższy wynik na rynku, z 
udziałem 14,5%.  
W komercyjnej grupie docelowej widzów z dużych miast z wysokimi dochodami TVN był również 
najchętniej oglądaną telewizją w Polsce z udziałem 17,3% w peak time i 14,9% w ujęciu 
całodobowym. 
TVN zajmuje pozycję lidera na polskim rynku telewizyjnym w obu wymienionych wyżej grupach od 
początku sezonu wiosennego w TV (marzec – kwiecień 2015 r.). Biorąc pod uwagę wyniki za 2 
minione miesiące, udział TVN w grupie widzów z dużych miast (16-49, miasta 100 tys. +) wyniósł 
17,7% w peak time i 15,5% całodobowo, a komercyjnej grupie docelowej widzów z dużych miast z 
wysokimi dochodami sięgnął 18,3% w peak time oraz 15,9% w ujęciu całodobowym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.:  TVN / Grzegorz Press 

Fot.:  TVN / Bartosz Krupa / East News Fot.: TVN / Cezary Piwowarski 
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Marcin Bogłowski, Dyrektor Działu Bada ń i Rozwoju Produktu Reklamowego TVN Media 
powiedział : „Wyniki oglądalności potwierdzają trwającą dominację kanału TVN w dotarciu do grup 
miejskich. Profil ten od wielu lat stanowi kluczową grupę celową dla kanału, pozwalając na 
ogólnopolski zasięg i dotarcie do najbardziej poszukiwanego przez reklamodawców widza. Kanał 
TVN pod względem reklamowym jest dzięki temu najbardziej efektywny w dotarciu do grup miejskich, 
pomimo zmian na rynku związanych z cyfryzacją.” 
 
 

 
Marcin Bogłowski 

Dyrektor Działu Bada ń i Rozwoju  
Produktu Reklamowego TVN Media  

 

 
 
 

Udziały TVN na tle wyników konkurencji w poszczególnych grupach docelowych w kwietniu 2015 

roku prezentują poniższe tabele: 

Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +, wysokie dochody) w kwietniu:  
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 14,9% 14,6% 17,3% 17,6% 

Polsat  10,7% 10,0% 13,4% 12,3% 

TVP1 9,1% 9,8% 11,5% 13,2% 

TVP2 8,0% 7,4% 9,5% 8,4% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 

Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +) w kwietniu:  
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 14,5% 16,3% 16,9% 19,6% 
Polsat  12,8% 12,2% 14,3% 14,0% 
TVP1 7,9% 8,1% 9,7% 10,4% 
TVP2 7,5% 7,0% 8,9% 8,6% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 

Fot.: TVN/ Anka Górajka / Górajka Foto Studio 
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Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49) w kwi etniu: 
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 12,8% 14,0% 14,8% 16,4% 
Polsat  14,2% 14,3% 15,3% 15,9% 
TVP1 8,1% 8,7% 10,3% 11,2% 
TVP2 8,0% 8,0% 10,1% 10,6% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 
 
 

Ogólny udział w rynku w kwietniu: 
 

 Całodobowo  Peak Time (18:00-23:00) 

 2015 2014 2015 2014 
TVN 11,2% 12,2% 13,6% 15,2% 
Polsat  12,5% 12,7% 13,2% 13,7% 
TVP1 12,1% 12,4% 14,3% 14,8% 
TVP2 9,0% 9,6% 12,2% 13,2% 

              Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 

Najchętniej oglądane w kwietniu pozycje programowe TVN w poszczególnych kategoriach: 
 
NOWOŚCI 
 
„Mali giganci” – talent show z udziałem małych uczestników prezentujących wyjątkowe umiejętności 
taneczne, wokalne i w kategorii show gromadził w kwietniu nawet 3,4 mln widzów (maksymalnie 
23,3% udziału w kategorii 4+), będąc absolutnym liderem w swoim paśmie nadawania, tj. w soboty o 
godz. 20.00. TVN przyciągał o tej porze przed telewizory o ponad 1 mln widzów więcej niż 
konkurencyjne stacje, osiągając średni udział 20,0% wśród wszystkich widzów w wieku 4+. 
 
„„Mamy Ci ę!” - polska wersja kanadyjskiego przeboju „Surprise, Surprise”, w którym osobowości ze 
świata filmu, mediów, polityki i show-biznesu wplątywane są w śmieszne, przedziwne, a czasami 
absurdalne sytuacje. Widownia show w kwietniu liczyła nawet 1,8 mln widzów, a jego udział w grupie 
komercyjnej widzów 16 – 49 sięgał 13%.  
 
„Żony Hollywood”  – program rozrywkowy  przedstawiający historie i kulisy życia pięciu Polek, które 
osiągnęły sukces i od lat prowadzą luksusowe życie w Los Angeles. Mimo późnej pory nadawania 
(poniedziałki, godz. 23.15) program od początku sezonu gromadzi wierną widownię liczącą do 1,2 
miliona widzów osiągając maksymalnie 17,8% udziału w komercyjnej grupie docelowej 16 - 49. W 
swoim paśmie emisji jest najchętniej oglądaną pozycją programową zarówno w grupie wszystkich 
widzów (4+), jak i w grupie komercyjnej widzów w wieku 16-49, osiągając odpowiednio 11,5% i 14,6% 
udziału. 
 
„Odlotowy ogród”  – reality show, w którym Dominik Strzelec i jego ekipa odmieniają polskie 
przydomowe działki w funkcjonalne i piękne ogrody. Widownia programu sięgnęła w kwietniu 1,1 mln 
osób, a udział w grupie komercyjnej (16 – 49) wynosił do 12,7%. W paśmie nadawania show (soboty, 
17.25) TVN jest najchętniej oglądaną stacją telewizyjną w grupie widzów w wieku 16 – 49 lat. 
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„Piekielny hotel”  – reality show, w którym Małgorzata Rozenek pomaga i doradza właścicielom 
małych, rodzinnych biznesów z branży hotelarskiej zagrożonych bankructwem. Program oglądało w 
kwietniu blisko 1,1 mln widzów, co dało maksymalny udział 10,4% w komercyjnej grupie docelowej 
widzów w wieku 16 – 49 lat. 
 
ROZRYWKA 
 
„Kuchenne rewolucje ” – kwietniowe odcinki jedenastej edycji autorskiego programu cenionej 
restauratorki Magdy Gessler oglądało nawet 2,2 mln osób. Maksymalny udział programu wyniósł 
21,8% w komercyjnej grupie docelowej (16-49) i 16% w grupie ogólnej (4+). Czwartkowe wieczory 
(godz. 21.30) widzowie od wielu sezonów rezerwują na oglądanie TVN, dzięki czemu w grupie 
komercyjnej (16-49) stacja zajmuje pierwsze miejsce na rynku telewizyjnym w tym paśmie nadawania 
ze średnim udziałem 19%. 
 
„You Can Dance – Po Prostu Ta ńcz!”  - kultowy program dla miłośników tańca, w którym nagrodą 
główną jest kurs w prestiżowej szkole tańca oraz 100 tysięcy złotych. Emitowane w kwietniu odcinki 
ósmej edycji show gromadziły przed telewizorami nawet 1,9 mln osób, dzięki czemu program osiągał 
udział 18,7% w komercyjnej grupie docelowej widzów w wieku 16 – 49 lat i 13,5% w kategorii 
wszystkich widzów (4+). 
 
„Ugotowani”  – reality show z udziałem pasjonatów gotowania rywalizujących o tytuł najlepszego 
kucharza i gospodarza domowego przyjęcia. Program posiada wierną widownię, która od początku 
sezonu wiosennego utrzymuje się na poziomie nawet 1,7 mln osób. W kwietniu tego roku 
maksymalny udział „Ugotowanych” w komercyjnej grupie docelowej (16 – 49) sięgnął 14,5%. 
 
„Project Runway”  – talent show dla aspirujących projektantów mody z top modelką Anją Rubik, 
fotografem Marcinem Tyszką  oraz projektantami Joanną Przetakiewicz i Tomaszem Ossolińskim w 
roli jurorów i mentorów. Jeden z kwietniowych odcinków oglądało nawet 1,5 mln osób, a maksymalny 
udział show w komercyjnej grupie docelowej sięgnął 14,4%.  
 
TALK SHOW 
 
„Kuba Wojewódzki”  – spośród kwietniowych odcinków najliczniejszą widownię (blisko 1,5 mln 
widzów) zgromadził show z udziałem prezydenta Słupska - Roberta Biedronia i tancerki Agnieszki 
Kaczorowskiej. Program Kuby Wojewódzkiego był w kwietniu liderem w swoim paśmie nadawania 
zarówno w grupie komercyjnej 16 – 49 (udział 15,4%) oraz w grupie wszystkich widzów 4+ (udział 
13,4%). 
 
„Rozmowy w toku”  – program, w którym od 15 lat prowadząca Ewa Drzyzga wraz z ekspertami 
obecnymi w studiu pochyla się nad problemami swoich gości. Widownia show liczyła w kwietniu 
nawet 1,3 mln widzów, osiągając do 15,7% udziału w komercyjnej grupie docelowej widzów w wieku 
16 – 49 lat. 
 
SERIALE 
 
„Na Wspólnej”  – wiodąca propozycja serialowa TVN. 12 lat na antenie. Ponad 2000 odcinków.  
W kwietniu serial miał widownię ponad 2,6 mln osób i udział do 18,2% w komercyjnej grupie 
docelowej 16-49. 
 
„Szpital”  – serial paradokumentalny prezentujący skomplikowane i poruszające historie pacjentów 
trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy. W drugim miesiącu wiosennego sezonu serial oglądało 
nawet 2,5 mln widzów. Maksymalny udział serialu wyniósł 20,6% wśród wszystkich widzów (4+) i 
20,4% w komercyjnej grupie docelowej (16-49). 
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„Prawo Agaty”  - nadawany we wtorkowe wieczory serial o zawodowych i osobistych perypetiach 
atrakcyjnej prawniczki Agaty Przybysz (Agnieszka Dygant). Jeden z kwietniowych odcinków 
ostatniego sezonu serialu oglądało blisko 2,2 mln widzów, co zapewniło stacji udział 15,3% w 
komercyjnej grupie docelowej widzów w wieku 16 – 49 lat. 
 
„Ukryta prawda”  – serial obyczajowy o problemach w rodzinie i relacjach międzyludzkich. Grono 
widzów serialu liczyło w kwietniu blisko 1,9 mln osób. Stanowiły one 16,1% wszystkich oglądających 
w tym czasie telewizję. W grupie komercyjnej udział serialu sięgał 19,4%. 
 
„Szkoła”  – codzienny serial z kategorii scripted docu, cieszący się ogromną popularnością 
szczególnie wśród nastolatków. Kwietniowa widownia serialu sięgała 1,2 mln widzów przy 
maksymalnym udziale 21,1% w komercyjnej grupie docelowej (16 – 49). „Szkoła” pozostaje 
najchętniej wybieraną pozycją programową na polskim rynku telewizyjnym w swoim paśmie 
nadawania, tj. codziennie w dni robocze po godz. 15.00 w komercyjnej grupie docelowej. 
 
INFORMACJA I PUBLICYSTYKA 
 
„Fakty TVN”  - wieczorne wydania głównego serwisu informacyjnego TVN gromadziły w kwietniu 
przed telewizorami widownię liczącą nawet ponad 3,5 mln osób. W kategorii serwisów informacyjnych 
na całym rynku telewizyjnym „Fakty TVN” (emitowane na antenie kanału TVN, stacji TVN24 oraz 
TVN24 Biznes i Świat), osiągnęły najwyższy średni udział zarówno w grupie ogólnej (26,4%), jak i w 
grupie komercyjnej 16-49 (25,1%), wyprzedzając „Wydarzenia” Polsatu (Polsat, Polsat News, Polsat 
News 2) z udziałem odpowiednio 19,1% i 22,5% oraz „Wiadomości” TVP1 (odpowiednio 24,7% i 
17,3%). W obu grupach TVN był liderem rynku w paśmie nadawania „Faktów”.  
 
„Uwaga!”  – wiodący codzienny magazyn interwencyjny. W kwietniu maksymalna widownia programu 
sięgała blisko 3 mln widzów, co przełożyło się na 20,2% udziału magazynu w komercyjnej grupie 
docelowej (16 – 49) i 19,8% w grupie wszystkich widzów (4+). 
 
POZOSTAŁE 
 
„Dzie ń Dobry TVN”  - program telewizji TVN nadawany w paśmie telewizji śniadaniowej najchętniej 
oglądano w weekendy (do 1,2 mln widzów).  W soboty i w niedziele stacja była liderem oglądalności 
w godzinach emisji „DD TVN” zarówno w grupie ogólnej (4+) jak i w grupie 16-49. 
 

 

Kontakt dla mediów: 

 

Emilia Ordon 

Dyrektorka Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej TVN S.A. 

Rzeczniczka prasowa  

tel. (+48 22) 856 67 97 

e-mail: press@tvn.pl  
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*** 
TVN jest wiodącą grupą medialną w Polsce. W jej ofercie znajdują się następujące kanały 
telewizyjne:  
 

TVN - wiodący 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 Active  to kanał poświęcony aktywnemu i zdrowemu stylowi życia oraz 
rekreacji, tematyce fitness i racjonalnemu odżywianiu. Powstał z przekształcenia TVN 
Meteo, pierwszego polskiego kanału pogodowego. 
 
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.  
 
TVN Fabuła  to kanał z bogatą ofertą filmowo - serialową. Emituje popularne seriale i hity 
filmowe z portfolio TVN oraz codzienne autorskie programy adresowane do miłośników 
kina. 
 
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.  
 
iTVN Extra  jest drugim kanałem telewizyjnym TVN skierowanym do Polaków 
zamieszkałych za granicą. Kanał oferuje programy o profilu rozrywkowym, lifestylowym, 
aktualności, wiadomości biznesowe i zagraniczne. 
 
Mango24  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. 
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player.pl  – platforma VOD, umożliwia bezpłatny dostęp online do bogatej biblioteki 
seriali i programów telewizyjnych. Jest 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. 
 
veedo.pl  - rozrywkowy portal wideo prezentujący niezwykłe talenty, wyjątkowe 
wydarzenia oraz hity internetu z całego świata. Umożliwia użytkownikom 
dodawanie filmów, przez co stanowi doskonałą platformę do prezentacji i promocji 
wyjątkowych talentów. Zawiera także najciekawsze krótkie filmy wideo z polskich i 
zagranicznych mediów. Użytkownicy mogą ocenić każdy materiał przy pomocy 
unikalnych stickerów opisujących emocje związane z obejrzanym filmem. 
 
tvn24.pl  - portal informacyjny z największą ilością wideo, łączący efektywnie tekst i 
obraz, będący liderem w swojej kategorii. 
 
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  - 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 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 nadawców jak TVN, Telewizja Puls, 
4Fun Media, Viacom International Media Networks, Canal+ Cyfrowy, The Walt 
Disney Company, Discovery Network, AXN Europe Limited, FOX International 
Channels i Telestar (iTV). 
 
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 Ventures  – projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju start-upów i 
młodych firm w oparciu o jeden z dwóch modeli inwestycyjnych: media for equity  
(zasoby mediowe w zamian za udziały w firmie) lub media for revenue (zasoby 
mediowe w zamian za udziały w zyskach). Firmy otrzymują czas reklamowy w 
popularnych mediach, doradztwo merytoryczne w zarządzaniu biznesem oraz 
pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne. 
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TVN należy do European Media Alliance. 

 

European Media Alliance  – strategiczne stowarzyszenie czołowych europejskich 
grup mediowych: TVN (Polska), Modern Times Group (Europa Środkowo-
Wschodnia), ProSiebenSat1 (Niemcy), Antenna Group (Grecja), Channel 4 
(Wielka Brytania), TF1 (Francja), Antena (Rumunia), Mediaset (Włochy), Telecinco 
(Hiszpania). Celem stowarzyszenia jest identyfikacja nowych możliwości 
inwestycyjnych w dynamicznie rozwijającym się sektorze Digital & e-Commerce w 
przestrzeni międzynarodowej, wsparcie dla firm, które planują ekspansję na rynki 
europejskie, bieżąca wymiana doświadczeń i wiedzy we wprowadzaniu 
innowacyjnych rozwiązań w mediach oraz wspólna reprezentacja interesów w 
relacjach z zewnętrznymi partnerami. 
 
 

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

Fundacja TVN “nie jeste ś sam”  pomaga ludziom cierpiącym na nieuleczalne, 
wymagające kosztownego leczenia choroby. Fundacja TVN wspiera też finansowo 
szpitale, domy dziecka i ośrodki rehabilitacji, pokrywając koszty 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. 


