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TVN NADAWCĄ 20-LECIA
WEDŁUG MAGAZYNU „MEDIA & MARKETING POLSKA”
Warszawa – 10 stycznia, 2014

W raporcie specjalnym wydanym z okazji 20-lecia miesięcznika „Media & Marketing
Polska” TVN został uznany za Nadawcę 20-lecia. Edwarda Miszczaka, Członka Zarządu
i Dyrektora Pionu Programowego TVN wyróżniono tytułem Osobowości Telewizyjnej
20-lecia. Mianem Ludzi 20-lecia uhonorowano współtwórców i prezesów telewizji TVN:
Jana Wejcherta i Mariusza Waltera oraz Piotra Waltera, a także założycielkę i Prezes
Fundacji TVN „nie jesteś sam” Bożenę Walter.

W uzasadnieniu przyznania tytułu Nadawcy 20-lecia telewizji TVN autorzy raportu „Media &
Marketing Polska” napisali:
„TVN nadaje kurs rozwojowi rynku telewizyjnego w Polsce. Przekonał Polaków do oglądania
dotychczas nieznanych formatów. Pokazał nowe oblicze telewizji rozrywkowej na
najwyższym międzynarodowym poziomie.
Kanał od początku skoncentrował się na widzach wielkomiejskich, bardziej wymagających,
którym nie wystarczała oferta telewizji publicznej i Polsatu”.

Markus Tellenbach
Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A. powiedział:
„Cieszy mnie wyróżnienie dla telewizji TVN przyznane przez ekspertów branży mediów,
którzy mają pełen obraz rynku telewizyjnego w Polsce i doceniają nasz cenny wkład w jego
rozwój oraz zbliżenie do najwyższego, światowego poziomu. Doceniamy ten wyraz uznania,
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który dopinguje nas do dalszej, wzmożonej pracy nad wzmacnianiem naszej pozycji.
Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować wszystkim widzom, którzy nam towarzyszą,
świadcząc najlepiej o atrakcyjności i bezkonkurencyjności naszych kanałów”.
Edward Miszczak, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Programowego TVN, został uznany za
jedną z pięciu największych Osobowości Telewizyjnych ostatniego 20-lecia.
Do grona Ludzi 20-lecia zaliczono współzałożycieli Grupy ITI i telewizji TVN: nieżyjącego już
Jana Wejcherta, określonego przez autorów raportu „wizjonerem rynku mediów”, a także
Mariusza Waltera, obecnie Honorowego Prezydenta Grupy ITI i Piotra Waltera,
Wiceprezydenta Grupy ITI. W zaszczytnej, czołowej dwudziestce najważniejszych ludzi
mediów dwóch ostatnich dekad znalazła się również Bożena Walter, założycielka i Prezes
Fundacji TVN „nie jesteś sam”.

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.
tvnplayer.pl – platforma VOD, umożliwia dostęp do największej biblioteki seriali i
programów emitowanych na antenie TVN i kanałów tematycznych. Jes 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.
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.
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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 jesteś 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.
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