
TVN wybiera Brightcove Video Cloud do dystrybucji i nformacyjnych i 
rozrywkowych materiałów wideo przez internet. 

 

TVN będzie korzystał z rozbudowanej i sprawdzonej funkcjonalności Video Cloud 
dostarczając wysokiej jakości materiały wideo użytkownikom komputerów osobistych i 
urządzeń mobilnych. 

 

BOSTON i WARSZAWA, 30 stycznia 2014 – Brightcove (NASDAQ: BCOV), jeden z 
najlepszych na świecie dostawców usług w chmurze dla materiałów wideo oraz TVN, 
wiodący komercyjny nadawca telewizji w Polsce, ogłosiły dzisiaj, że TVN wybrał 
platformę wideo on-line Brightcove Video Cloud, do zarządzania dystrybucją bogatej 
oferty materiałów wideo.  

 

 

Maciej Maciejowski, członek zarządu TVN odpowiedzialny za rozwój biznesu 

 

Maciej Maciejowski, członek zarządu TVN odpowiedzialny za rozwój biznesu 
powiedział: „Dajemy naszym widzom, użytkownikom serwisów internetowych i 
partnerom możliwość odtwarzania materiałów wideo w najlepszej jakości na wybranych 
przez nich urządzeniach. Brightcove Video Cloud wspiera naszą strategię umożliwiając 
odbiór naszych usług (treści i reklam) na wszystkich urządzeniach, w tym również 
możliwość udostępnienia wideo w serwisach społecznościowych.” 

TVN będzie mógł za pośrednictwem Video Cloud udostępniać i zarządzać bogatą ofertą 
krótkich form wideo. Technologia Brightcove pozwala wykorzystywać rozwiązania 
oparte o technologie HTML5 i Flash. Oznacza to niezawodny odbiór i spójną ofertę 
materiałów wideo TVN (w tym reklam) na wszystkich urządzeniach. Ponadto, poprzez 
wykorzystanie możliwości pełnej integracji z wiodącymi sieciami i serwerami 
reklamowymi przy pomocy Video Cloud, TVN będzie mógł oferować ciekawsze i 
bardziej interaktywne rozwiązania w zakresie reklamy. 

Video Cloud zostanie także wykorzystany w serwisie X-Link, portalu B2B, poprzez który 
TVN udostępnia krótkie formy wideo. Dzięki temu TVN wyposaży partnerów w 
możliwość docierania do odbiorców z ciekawymi, jakościowymi materiałami poprzez 
profesjonalny odtwarzacz plików wideo.  



Luke Gaydon, wiceprezes ds. kontaktów z mediami na region EMEA w firmie 
Brightcove powiedział: „Innowacyjni nadawcy, tacy jak TVN, stale szukają nowych 
okazji wynikających ze zjawiska multiscreeningu. Stawiamy na rozwój współpracy z 
TVN, ponieważ stacja systematycznie dąży do innowacji w obszarze wideo w internecie 
i do zapewnienia swoim odbiorcom całodobowego dostępu do treści wideo przy pomocy 
dowolnie wybranych przez nich platform i urządzeń.” 

 

Brightcove 
 
Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), wiodący na świecie dostawca usług w chmurze dla 
materiałów wideo, posiada w ofercie produkty, które dokonują rewolucji w sposobie 
dostarczania materiałów wideo do odbiorców. Do produktów firmy należy Video Cloud, 
czołowa platforma wideo, a także Zencoder, wiodąca usługa do wykorzystywania treści 
medialnych oraz dostawca technologii HTML5 dla odtwarzaczy wideo. W ponad 70 
krajach Brightcove posiada ponad 6 300 klientów, którzy dzięki usługom firmy tworzą i 
dostarczają materiały wideo na potrzeby użytkowników komputerów osobistych, 
smartfonów, tabletów i telewizorów z dostępem do internetu. Więcej informacji na 
stronie http://www.brightcove.com.  

 

TVN 

 
TVN jest wiodącym nadawcą telewizyjnym w Polsce. W swoim portfolio ma następujące 
kanały: TVN, TVN 7, TTV, TVN24, TVN24 Biznes i Świat, TVN Meteo, TVN Style, TVN 
Turbo, iTVN, Telezakupy Mango i NTL Radomsko. Stacja posiada serwis wideo na 
żądanie, TVN Player, który oferuje dostęp do bogatej biblioteki programów i seriali TVN. 
Do grupy medialnej TVN należy również Agencja TVN – oferująca najbardziej 
kompleksowe usługi produkcji i dystrybucji materiałów newsowych w Europie Środkowej 
i Wschodniej oraz TVN Media – największe biuro sprzedaży reklam w Polsce. 
Z badania gemiusProfile przygotowanego dla TVN przez firmę badawczą Gemius 
wynika, że w listopadzie 2013 roku TVN osiągnął rekordową liczbę 4,3 mln realnych 
użytkowników materiałów wideo udostępnianych w internecie. Więcej informacji na 
stronach: http://www.tvn.pl/, http://investor.tvn.pl.  
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