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TVN Z NAJWYŻSZYMI WYNIKAMI OGLĄDALNOŚCI W MARCU 2014  

- UDANY START WIOSENNEJ RAMÓWKI 
 
 

Warszawa – 2 kwietnia 2014 r. 
 
TVN uzyskał najlepsze wyniki ogl ądalno ści na tle konkurencji i był najch ętniej 
oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce we wszystkich n ajważniejszych grupach 
docelowych. Wyniki ogl ądalno ści potwierdzaj ą bardzo siln ą pozycj ę zarazem 
sprawdzonych, jak i nowych formatów i programów TVN  prezentowanych w wiosennej 
ramówce. 
 
W marcu 2014 roku stacja TVN wyprzedziła konkurencję we wszystkich kluczowych 
kategoriach. W porze najwyższej oglądalności telewizji w godzinach 18:00 – 23:00 
(Primetime) Udział TVN w grupie docelowej widzów w wieku 16 – 49 wyniósł 17,0% i 19,7% 
w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
 

 
Fot. TVN (http:/x-news.pl) 

 
Edward Miszczak, Członek Zarz ądu i Dyrektor Departamentu Programowego TVN 
powiedział: „W wiosennej ramówce kontynuujemy tytuły, które gromadzą przed telewizorami 
ogromne rzesze widzów. Te formaty wygrywają w swoich pasmach, mimo że niejednokrotnie 
konkurują z premierami i nowościami. Jesteśmy o krok przed konkurencją, bo niezależnie od 
programu dajemy widzom silne i autentyczne emocje. Jesteśmy dumni, że mamy w ofercie 
między innymi duże programy rozrywkowe, a produkcje takie jak ”X Factor”, „Mam talent” czy 
„Masterchef” to samonapędzający się mechanizm; widzowie poprzednich edycji to 
potencjalni uczestnicy kolejnych. Nie bez przyczyny „X Factor” rozpoczyna w Wielkiej Brytanii 
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już jedenasty sezon, a „Mam talent” będzie w Stanach tej wiosny po raz dziewiąty. Te 
formaty wciąż mają potencjał”. 
 
W marcu 2014 r. TVN był zdecydowanym liderem oglądalności i osiągnął następujące 
udziały: 

• w grupie ogólnej 4+: 15,8% w Primetime i 12,7% w ujęciu całodobowym 

• w komercyjnej grupie docelowej (16-49): 17,0% w Primetime i 14,4% w ujęciu 
całodobowym 

• w komercyjnej grupie docelowej (16-49) widzów z dużych miast: 19,7% w Primetime i 
16,1% w ujęciu całodobowym. 

 
Udział w grupie docelowej TVN (16-49, miasta 100.00 0 +) w marcu 2014 r.:  

 
 Całodobowo  Primetime (18:00 -23:00) 

 2014 2013 2014 2013 
TVN 16,07% 16,75% 19,67% 19,94% 
Polsat 11,98% 12,39% 14,61% 14,44% 
TVP1 9,31% 9,79% 11,09% 12,00% 
TVP2 7,16% 8,57% 9,31% 10,48% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 
 
 
 

Udział w komercyjnej grupie docelowej (16-49): 
 

 Całodobowo  Primetime (18:00 -23:00) 

 2014 2013 2014 2013 
TVN 14,39% 14,98% 17,04% 17,38% 
Polsat 14,01% 14,77% 16,46% 17,08% 
TVP1 9,72% 11,01% 11,61% 13,71% 
TVP2 8,41% 9,83% 11,31% 12,33% 

          Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 

Ogólny udział w rynku: 
 

 Całodobowo  Primetime (18:00 -23:00) 

 2014 2013 2014 2013 
TVN 12,68% 13,33% 15,80% 16,10% 
Polsat 12,44% 13,05% 14,24% 14,67% 
TVP1 13,43% 14,76% 15,03% 17,38% 
TVP2 9,71% 11,00% 13,39% 13,89% 

              Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 

Wierna widownia i wysoka jakość produkcji zapewniły wielu formatom TVN pozycję liderów w 
ich pasmach nadawania. Nawet 3,1 mln osób spędzało sobotnie wieczory śledząc zmagania 
uczestników kolejnych odcinków muzycznego talent show „ X Factor”  w nowej, odświeżonej 
odsłonie z rozszerzonym składem jury. Czwarta edycja show osiągnęła średni udział na 
poziomie 19,8%, pokonując w swoim paśmie w grupie komercyjnej telewizję Polsat i oba 
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kanały telewizji publicznej, w tym swojego bezpośredniego rywala - program „The Voice of 
Poland” emitowany na antenie TVP2. 
 
Niesłabnącą popularnością cieszą się sprawdzone i lubiane propozycje programowe TVN: 
„ Kuchenne rewolucje”  Magdy Gessler oraz show „ Ugotowani”  z udziałem pasjonatów 
gotowania. „Kuchenne rewolucje” gromadziły w marcu przed telewizorami nawet 2,6 mln 
widzów, a „Ugotowani” do 2,3 mln osób. Średni udział w rynku w komercyjnej grupie 
docelowej (16-49) wyniósł odpowiednio 22,0% i 17,6%, dzięki czemu oba programy 
zajmowały w tej grupie pierwszą pozycję na rynku TV w trakcie emisji.  
 
Seriale TVN cieszyły się ogromną popularnością w marcu. Nawet 2,3 mln osób oglądało 
zarówno nową, poniedziałkową propozycję serialową „ Sama słodycz” z udziałem m.in. 
Piotra Adamczyka, jak i nadawane we wtorkowe wieczory „Prawo Agaty” o losach 
atrakcyjnej prawniczki Agaty Przybysz (Agnieszka Dygant). Drugi z tych filmów odnotował 
średnio 17,7% udziału w komercyjnej grupie docelowej (16-49), dzięki czemu okazał się w tej 
grupie bezkonkurencyjny i był najchętniej wybieraną pozycją programową w swoim paśmie 
nadawania. Wierną publiczność mają też inne seriale TVN: „ Lekarze”  z widownią nawet 2,6 
mln osób (udział do 17% w grupie 16-49) oraz „ Na Wspólnej”  (do 3,2 mln widzów, z 
udziałem nawet 20,1% w komercyjnej grupie docelowej). 
 
Bardzo dobre wyniki oglądalności odnotowuje również show „ Kuba Wojewódzki” . W marcu 
oglądało go nawet 1,5 mln widzów. Średnia widownia programu liczyła 1,2 mln osób, co 
zapewniło TVN pierwszą pozycję w trakcie emisji programu z udziałem 18,9% w komercyjnej 
grupie docelowej 16 – 49 i 14,2% w grupie ogólnej 4+.  
 
Liderami w swoich pasmach nadawania były także „ Fakty TVN”  i „ Dzień Dobry TVN” . 
Wieczorne wydania głównego serwisu informacyjnego TVN gromadziły przed telewizorami 
widownię liczącą do 4,7 mln osób. „Fakty TVN” osiągnęły najwyższy średni udział zarówno w 
grupie ogólnej 4+ (27,8%), jak i w grupie komercyjnej 16 – 49 (27,3%), wyprzedzając 
„Wydarzenia” Polsatu (z udziałem odpowiednio 20,4% i 21,7%) oraz „Wiadomości” TVP1 
(odpowiednio 27,3% i 20,9% udziału). „ Dzień dobry TVN”  - program telewizji TVN 
nadawany w paśmie telewizji śniadaniowej najchętniej oglądano w weekendy (do 1,2 mln 
widzów), choć dzięki wysokim średnim udziałom programu stacja była liderem oglądalności w 
godzinach emisji DD TVN zarówno w weekendy jak i w dni robocze. 
 
Znakomite wyniki oglądalności osiągały też w marcu inne, zarówno już znane jak i całkiem 
nowe pozycje z wiosennej ramówki TVN: program interwencyjny „Uwaga!” (do 3,3 mln 
widzów), serial paradokumentalny „Szpital”  (do 3,1 mln widzów), a także „Project Runway”  
z udziałem Anji Rubik, Joanny Przetakiewicz, Mariusza Przybylskiego i Tomasza 
Ossolińskiego oraz aspirujących projektantów mody (do 1,7 mln widzów). Ostatni marcowy 
odcinek „Bitwy o dom” , w której rodziny rywalizują o klucze do swojego wymarzonego, 
samodzielnie urządzonego mieszkania, oglądało nawet 1,5 mln osób. 
 
 
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. 

 
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. 
 
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. 


