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TVN URUCHAMIA iTVN EXTRA, NOWY KANAŁ ZAGRANICZNY 

 
Warszawa – 3 lutego 2015 roku 
 
 
TVN wzbogaca swoj ą ofert ę kanałów zagranicznych poprzez uruchomienie nowej s tacji 
skierowanej do Polaków mieszkaj ących zagranic ą. 

 
Logo iTVN Extra 

 
TVN uruchamia iTVN Extra, nowy kanał z programami o profilu rozrywkowym, lifestylowym, 
aktualnościami, wiadomościami biznesowymi i zagranicznymi, który umożliwi widzom na 
całym świecie dostęp do najlepszej oferty polskich programów informacyjnych i 
rozrywkowych. 
 
Oferta iTVN Extra obejmuje także najlepsze polskie filmy animowane i programy dla dzieci, 
umożliwiając młodym widzom i ich rodzinom kontakt z językiem polskim. 
 
 

 

Christian Anting  
Dyrektor ds. Strategii, Dyrektor Departamentu Digit al i E-commerce, TVN 

 (Fot. Andrzej Iwańczuk/Reporter) 
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Christian Anting, Dyrektor ds. Strategii w TVN S.A.  powiedział : “Uruchomienie kanału 
iTVN Extra świadczy o naszym zaangażowaniu w budowanie silniejszej i wyraźniejszej 
obecności iTVN w środowisku cyfrowym oraz wzmocnienie wizerunku iTVN jako kanału 
pierwszego wyboru dla polskiej społeczności zamieszkałej zagranicą.”  
 
iTVN rozpoczyna nadawanie 4 lutego 2015 roku przy współpracy z DISH Network w USA 
i z Wilhelm.tel w Niemczech. 
 

 
 

Łukasz Fr ątczak 
Dyrektor Zarz ądzający iTVN i iTVN Extra 

 
 
Łukasz Fr ątczak, Dyrektor Zarz ądzający iTVN oraz iTVN Extra powiedział : „Powstanie 
nowego kanału potwierdza nasze ciągłe dążenie do zaspokojenia coraz bardziej 
zróżnicowanych potrzeb Polaków mieszkających zagranicą. iTVN Extra to oferta 
programowa, która nigdy wcześniej nie była dostępna na skalę międzynarodową i jestem 
przekonany, że widzowie iTVN i TVN24 z przyjemnością obejrzą nasze nowe, starannie 
wyselekcjonowane programy. iTVN Extra to nowa wersja telewizji wielotematycznej – 
fascynująca, zaangażowana, profesjonalna i nowoczesna. iTVN Extra – dla ludzi, którzy chcą 
wiedzieć więcej.”  
 
O ofercie programowej iTVN Extra 
 
Nowy kanał to bogata oferta polskich programów o tematyce lifestylowej. Podróże, historia, 
międzynarodowa kuchnia, nowoczesna architektura i aranżacja stylowych wnętrz to tematy 
przewodnie licznych programów iTVN Extra produkowanych przez TTV i nc+. Pasjonaci 
podróży, także tych w czasie, obejrzą w stacji iTVN Extra fascynujące filmy dokumentalne o 
różnych kulturach i ważnych wydarzeniach historycznych. Widzom poszukującym emocji 
kanał dostarczy ekstremalnych wrażeń dzięki programom o niezwykłych ludziach, miejscach i 
wydarzeniach. Filmy dokumentalne pokażą granice ludzkiej wytrzymałości i zweryfikują 
skuteczność paramedycyny. iTVN Extra w lekki sposób zaprezentuje najnowsze problemy 
naukowe, ale również najbardziej szokujące historie i doświadczenia zwykłych ludzi. 
Kanał iTVN Extra wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych widzów oferując, poza 
wymienionymi programami, najlepsze polskie filmy animowane i bajki oraz zapewniając 
dzieciom regularny kontakt z językiem polskim. 
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Zarówno logo jak i oprawa graficzna iTVN Extra zostały zaprojektowane przez agencję 
Luxlotusliner z Monachium we współpracy z Działem Autopromocji TVN.  
 
 
 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę kontaktować się z: 
 
Emilia Ordon 
Dyrektor Public Relations i Komunikacji Korporacyjnej TVN S.A. 
tel. (+48 22) 856 67 97 
e-mail: press@tvn.pl 
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*** 
TVN jest wiodącą prywatną 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  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.  
 
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. 

 
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. 
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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 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.  
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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. 


