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TVN I BLOOMBERG CONTENT SERVICE  
NAWIĄZAŁY WSPÓŁPRACĘ W POLSCE 

Biznesowe materiały wideo Bloomberga dostępne dla mediów w Polsce w języku polskim 

 

Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.  

TVN Media Sp. z o.o. i Bloomberg Content Service podpisały umowę o dystrybucji materiałów 

wideo Bloomberg Media na potrzeby mediów w Polsce za pośrednictwem serwisu 

agencyjnego X-News. Treści wideo dotyczące najważniejszych tematów gospodarczych z 

Europy, informacje związane z rynkiem technologii i dóbr luksusowych są tłumaczone na język 

polski i mogą być wykorzystywane zarówno w telewizji, jak i internecie oraz na urządzeniach 

mobilnych. 

„Współpraca z Bloombergiem wzmacnia nasze zaangażowanie w tworzenie najlepszego 

serwisu biznesowego wideo w Polsce” - powiedział Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. 

Rozwoju Biznesu TVN SA. 

 

Maciej Maciejowski, członek zarządu TVN odpowiedzialny za rozwój biznesu 

Bloomberg Media działa na całym świecie obsługując dostępne na wielu platformach serwisy 

internetowe, mobilne, telewizyjne, radiowe, prasę drukowaną oraz wydarzenia na żywo. 

Posiada zespół 2 400 dziennikarzy w 154 redakcjach na świecie. Bloomberg publikuje ponad 

200 materiałów wideo dziennie za pośrednictwem międzynarodowych stron internetowych i 
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aplikacji mobilnych. Według comScore Video Metrix Worldwide Bloomberg generuje 

najwięcej odsłon materiałów wideo spośród wszystkich globalnych internetowych serwisów 

informacyjnych. 

Serwis x-news to największy w Polsce serwis agencyjny z newsowymi materiałami wideo, 

audio, foto z kraju i zagranicy. Korzysta z niego ponad 3000 profesjonalistów. Oferuje  

zarówno materiały płatne, jak i przeznaczone do bezpłatnej publikacji. Wśród dostawców 

materiałów wideo znajdują się m. in. wszystkie kanały TVN, CNN Newsource, Cihan News 

Agency, kilkadziesiąt stacji telewizyjnych zrzeszonych w ENEX, agencja informacyjna social 

media Storyful, sieć portali i vortali Mediów Regionalnych. Codziennie w serwisie x-news jest 

publikowanych ok. 150 materiałów wideo. 

„Najwyższej jakości treści wideo Bloomberg Media sprawiają, że wiadomości biznesowe i 

związani z nimi ludzie nabierają realnych kształtów” – powiedział Josh Rucci, Dyrektor 

Sprzedaży na Rynkach Zagranicznych. „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z TVN, 

jedną z największych spółek medialnych w Polsce, i z możliwości przybliżenia naszych 

lokalnych, wielokrotnie nagradzanych treści dotyczących rynków finansowych, gospodarki i 

technologii szerszej widowni w Polsce.” 

Redakcja biznesowa TVN będzie wybierać i publikować istotne, najciekawsze z punktu 

widzenia polskiego odbiorcy, materiały wideo o prognozach gospodarczych dla Europy, z 

rynku technologii i dóbr luksusowych. Klienci TVN będą mogli pobierać klipy jako pliki wideo i 

audio lub osadzać na swoich stronach internetowych w playerze platformy X-link. Wszystkie 

materiały w języku polskim będą mogły zostać wykorzystanie zarówno pojedynczo, jak i w 

całych pakietach, wyłącznie w należącym do TVN serwisie X-News. 

 

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 
 
 
 
 

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. 

 

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. 
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wideo x-link (www.x-link.pl) platforma wideo związana z x-news, umożliwiająca 
publikację klipów wideo na stronach internetowych partnerów, dzięki technologii 
embedowania. Materiały – poprzedzone reklamą – wyświetlane są w playerze x-link. 
Partnerami platformy są m.in grupy medialne: Interia, Media Regionalne, Polskapresse, 
Murator, Point Group, DGP. W kwietniu 2014 roku materiały wideo zostały wyświetlone 
ponad 7 mln razy, w grupie ponad 1,6 mln realnych użytkowników (RU) * Gemius Profile 
za kwiecień 2014, Gemius dla TVN. 
 
Bloomberg Content Service – Bloomberg Content Service oferuje wydawcom, mediom, 
instytucjom i innym organizacjom dostęp do produkowanych przez Bloomberg rzetelnych, 
międzynarodowych informacji finansowych i gospodarczych, danych, zdjęć i materiałów 
wideo. Firma posiada ponad 15 000 pracowników w 192 biurach w 72 krajach. Dzięki 
innowacyjnym technologiom dostarcza informacje szybko i niezawodnie. Obszar 
działalności firmy obejmuje dystrybucję cyfrową, druk i nadawanie. 


