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WSTĘP

Umysł jest swoim własnym panem

I piekłem niebo.

John Milton

W

eszliśmy w 2015 rok, pełen wyzwań, oczekiwań
i zmian rynkowych. Rynek podlega nieustającym
zmianom, a definicja słowa telewizja lub nadawca obecnie znacząco różni się od tego, co jeszcze kilka lat temu kryło się pod tym pojęciem. Na łamach naszego magazynu próbujemy nakreślić, co ważnego wydarzy się w ciągu najbliższych miesięcy, mimo że nasza branża, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, jest wysoce nieprzewidywalna.
Od dłuższego czasu przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo Netflix, czyli serwis umożliwiający oglądanie seriali na żądanie w internecie. Nie tak dawno Netflix
zapowiedział globalną ekspansję. Serwis z sukcesem podbił już amerykański rynek, aczkolwiek wiele razy doświadczyliśmy, jak inne są realia Ameryki w porównaniu do naszych, europejskich. Na łamach „Tv lidera” publikujemy
wypowiedzi ekspertów, a ich zdania są mocno podzielone,
o czym przekonacie się Państwo, czytając naszą stałą rubrykę „Pytanie numeru”. Niewątpliwie czeka nas rewolucja
w zakresie dystrybucji kontentu, której nie unikniemy. Jednak czy serwis spowoduje zmianę sposobu oglądania telewizji? A może jednak jesteśmy na tyle „leniwi”, by nadawcy wciąż za nas układali ramówkę? A ja przewrotnie odpowiedziałabym na to innym pytaniem: kto dysponuje większą wiedzą na temat dostępnych produkcji i naszych oczekiwań jak nie nadawcy? Wszak tradycyjny model telewizji mimo rozwoju innych mediów, w tym serwisów VOD,
wciąż ma się nieźle. Wzajemnego przenikania mediów prędzej czy później na większą skalę nie unikniemy. Dzieje się
to już teraz, na naszych oczach.
I jeszcze jeden kamyczek do telewizyjnego ogródka. Kiedy powstawała telewizja, przewidywano rychły upadek kina.
Wystarczy się rozejrzeć dookoła, a zobaczymy, że na całym
świecie branża kinowa ma się z roku na rok coraz lepiej. Rozwój rynku często działa stymulująco na inne jego gałęzie.
Coś więcej niż tylko serwis VOD zaproponowała swoim odbiorcom Telewizja Polska. Dostęp do ekskluzywnego serwisu maja tylko osoby, które regularnie płacą abonament. To świetny pomysł na zachęcanie telewidzów do
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fot. Patrycja Cisak

I sam potrafi niebem uczynić piekło

płacenia abonamentu i na skuteczną rywalizację z konkurencją.
Abonament przez ponad dziesięć lat jest niezmiennie
omawiany i negocjowany, bez wyraźnych rezultatów. Wywiad ze Sławomirem Rogowskim, Członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rzuca na ten problem nowe światło,
w rozważaniach o wprowadzeniu opłaty audiowizualnej, ale
przede wszystkim nad tym, jak powinien wyglądać model
publicznego nadawcy i jakiej telewizji życzą sobie Polacy.
W „TV liderze” rozmawiamy także o misji z twórcami
stacji OPOKA.TV. Wizja nadawcy jest duża, ale nie kieruje
się ona chęcią zysku, a „misja” ma zupełnie inne znaczenie.
Telewizja proponuje ofertę z zakresu muzyki CCM (Contemporary Christian Music). W Polsce ten gatunek jest praktycznie nieznany, ale od dziesiątków lat na świecie święci triumfy. Nie będzie to łatwe w realizacji, czego sama doświadczyłam w latach 90. tworząc Radio Mazury. Do tej pory wszystkie stacje radiowe i telewizyjne o profilu religijno-chrześcijańskim poległy na polu bitwy, z wyjątkiem TV Trwam i Radia Maryja. Ostatnio nie bez żalu pożegnaliśmy ciekawy projekt jakim była religia.tv, który jednak nie zdobył większego
zainteresowania.
Na chwilę obecną w kraju nad Wisłą zapanowała moda
na stacje komediowe. Odnoszą one duży sukces, bo po prostu Polacy lubią się śmiać i szukają rozrywki. Do rywalizacji
o uśmiech widza stają zarówno kanały nadawców komercyjnych, jak i Telewizji Polskiej.
Z kolei kanały dziecięce prześcigają się w pomysłach, jak
z uśmiechem i optymistycznie edukować małych widzów
i nastolatków. Myślę, że i inne kanały powinny rozważyć
czy w swoich ramówkach nie przewidzieć więcej humoru na
wysokim poziomie, abyśmy negatywy życia mogli zmieniać
na jego pozytywy, i aby uśmiech częściej gościł na twarzach
Polaków, mimo problemów i niespodzianek, które niesie życie. Czego Wam i sobie życzę Drodzy Czytelnicy „TV lidera”.
Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
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Nie stać nas na tandetę
Ze Sławomirem Rogowskim, Członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, rozmawiała
Ewa Bryćko-Andruszczyszyn.
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Sławomir Rogowski – urodził się 29 kwietnia 1957 w Kielcach. Jest
absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością Radio i Telewizja (1982)
i studiów podyplomowych SGH. W trakcie studiów
kierował klubem studenckim Hybrydy.
Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcję Dyrektora
Zespołu Organizacyjno-Prawnego Komitetu Kinematografii. W latach 1995–1999 założył i prowadził Festiwal Filmowy „Lato Filmów” w Kazimierzu Dolnym,
a następnie objął funkcję Dyrektora Agencji Filmowej
TVP S.A. i pełnił ją do 2002 roku.
Jako scenarzysta i niezależny producent filmowy
i telewizyjny posiada w dorobku kilkanaście filmów
dokumentalnych, programów kulturoznawczych i reportaży. Po okresie pracy w TVP S.A. objął funkcję
członka zarządu Totalizatora Sportowego. Następnie prowadził własną działalność w zakresie produkcji filmowej, wyprodukował m.in. nagradzany w kraju i za granicą polski film fabularny „Matka Teresa od
fot. archiwum KRRiT

kotów”. Wieloletni członek Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Autor książek, scenariuszy filmowych,
i słuchowisk radiowych. W KRRiT odpowiada za sprawy abonamentowe.
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wszystkim budowanie war tościo wej, uniwersalnej biblioteki pro gramowej. Nie stać nas na tande tę. To muszą być produkcje, które
służą potem przez wiele lat. Ko nieczne jest tak że kształcenie kadr y mediów publicznych, bowiem
powstała potworna zapaść. Z Telewizji Polskiej odeszło wielu ludzi
zdolnych, a kadra profesorska niestety w ymiera. Nowe technologie
sporo kosztują, choć z moich badań w ynika, że nie determinują
jakości programu w aż tak duż ym
stopniu. Czasami to tylko techno logiczne lobby, a nie rozpoznanie
realnych potrzeb w oparciu o do kładną inwentar yzację.
Wciąż otwartą pozostaje kwestia reklam w telewizji publicznej. Przy tak proponowanej
opłacie abonamentowej, nie
można żądać od T VP żeby w jakimś stopniu o nie nie zabiegała... To dobre rozwiązanie?
Wracając do k westii udziału T VP w r ynku reklamy, powie działem, próbując określić paradygmat, że z czegoś należ y zre z ygnować. Świadczą o t ym inter wencje, wręcz skargi rodziców i opiekunów, np. na reklamy w kanale specjalist ycznym dla
dzieci T VP ABC. Mimo wsz ystko,
media publiczne w jakiejś części
muszą być zasilane z r ynku reklamy. I nie chodzi w t ym prz ypad ku o pazerność, lecz t ylko o konkurenc yjność oraz by zupe łnie nie
oder wać się od otaczającej rze cz y wistości.
Prz y zmianie modelu finasowania
będzie
tak że
jakiś
okres przejściow y, międz y starą a nową op łatą. Niestet y, mało
kto poza nami bierze to pod
uwagę. Posłużę się prz ykładem:

8

gdyby skonstruować model idealny, w któr ym z budżetu państ wa
można by łoby przekazać k wotę
finansującą media publiczne pod
warunkiem całkowitej rez ygnacji
z reklamy, umiałbym w tedy po wiedzieć, ile one mają kosz to wać. Inaczej to t ylko modele teo ret yczne…
Bardzo często żądamy od T VP
jakości porównywalnej do BBC.
Jednak jakość kosztuje... U nas
odcinek flagowego serialu historycznego kosztuje zaledwie ponad pół mln zł. Na światowych rynkach to śmiesznie
mało. To także sprawa promocji polskiego filmu – przy niskich
budżetach nie możemy zabiegać
o międzynarodowego widza...
BBC przez 9 0 lat w ypracowa ło standardy opar te na jakości.
To odpowiednie procedur y, etos
korporac yjny, know-how, w yso kie w ynagrodzenia dla mer y to r ycznej kadr y redakc yjnej (senior
editors), w łasne i or yginalne pro dukcje, i co najważniejsze – stabilny budżet. Sukces filmu „Ida”
pokazuje, że w ygr y wa się w łasną
spec y fiką, cz y „polskim charakterem pisma”. Ar t yst ycznie i kulturowo nie war to naśladować
t z w. obc ych w zorów, a nawet
holly woodzkich itp. Zgadzam się
ocz y wiście, że kosz t jednego odcinka war tościowego, or yginalnie polskiego serialu fabularne go (nie szmir y t ypu „Rolnik szuka żony”) powinien być znacznie
w y ż sz y. D ługo jednak tak się nie
stanie, ponieważ brak pieniędz y
to jedno, a drugie to to, że obecny zarząd T VP zlik widował jedyną pe łnowar tościowa komórkę
developmentu, jaką by ła Agencja Filmowa (onegdaj uznawaną

przez zachodnich specjalistów od
produkcji filmowej za ewenement
w tej części Europy). To by ł wielki b łąd. Niestet y, obecnie w ygodniej sięgnąć po gotow y format, bo oznacza to mniejsze r yz yko – a zatem ko ło się zamyka.
Widzowie nie chcą p łacić abonamentu (13 proc. mówi, że ofer ta
programowa telewizji publicznej
jest słaba). Kto ma dec ydować
o doborze materiału literackie go do produkcji – zarząd cz y spe cjaliści od epiki, lir yki i dramatu?
O zgrozo, obecnie młodzi redaktorz y w T VP są zapatrzeni w pro dukcje T V N -u i Polsatu. Dlatego
też naśladują stacje komerc yjne,
a nie próbują dorówny wać jako ścią do t ych produkcji, które by ł y
wielkim dorobkiem firmy i znakiem jakości T VP.
Przed nami rok pełen niespodzianek dla rynku radiowo-telewizyjnego. A jakie najważniejsze w yzwania stoją w 2015 r.
przed KRRiT?
Najważniejszym wyzwaniem na
pewno będzie opracowanie razem
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego tekstu ustawy finansującej media publiczne,
którą miałby uchwalić nowy parlament wiosną 2016 r. Kolejnym
ważnym wydarzeniem będą wybory nowych zarządów w mediach
publicznych oraz zagospodarowanie wspólnie z UKE multipleksu ósmego. Jest jeszcze tak newralgiczne wyzwanie jakim jest cyfryzacja radia. Poza tym trzeba powoli „pakować manatki”, bowiem
kadencja tej udanej Rady, w której nadspodziewanie szybko upłynął czas, właśnie wchodzi na ostania prostą…
Dziękuję za rozmowę.
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Tworzymy
coś więcej
niż telewizję
Z ks. Adamem Pradelą i Adamem Grabolus, założycielami OPOKA.TV rozmawiał Kuba Wajdzik.

Na medialnym r ynku rozwija
się projekt OPOK A .T V. Czym
stacja różni się od innych stacji
o charakterze religijnym?
K s. Adam Pradela: Familijna Telewizja Muzyczna OPOK A.T V ma
klarowny
profil.
Postawiliśmy
na promocję muzyki ukazującej
współczesnemu człowiekowi Oso bę Jezusa Chr ystusa. Naszym ce lem jest tak że pomoc współcze snemu człowiekowi w oddawaniu
Jezusowi chwał y, szacunku i miłości jako kochającemu nas Bogu.
Czyli mówiąc fachowo chcemy,
aby w OPOK A.T V przede wszystkim obecny był nur t ewangelizac yjny i uwielbieniow y. Ponieważ
jesteśmy stacją muzyczną, to właśnie te dwa nur ty są łatwe do pro mowania, bo są obecne w wielu
utworach muzycznych tworzo nych i granych przez współczesnych chrześcijan. Pokazujemy artystów, ich pł y ty, teledyski, koncer ty w zupełnie innym kontekście i w ymiarze – nie komerc yjnym, a „bardziej ż yciow ym”.
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Adam Grabolus: Nie jesteśmy
stacją informac yjną, jesteśmy daleko od bieżących spraw politycznych, społecznych i ekonomicznych. Odnosimy to do słów Chr ystusa: Królestwo moje nie jest
z tego świata. OPOK A.T V – to
więcej niż telewizja – to po pro stu inny świat.
Na polskim r ynku istnieje duża
konkurencja ze strony stacji
muzycznej. Czy proponowana
ofer ta spot yka się z dużym odzewem widzów?
AG: Istotnie, muzycznych stacji
telewizyjnych w Polsce jest sporo,
ale żadna z nich nie gra tego co
OPOK A.T V. Można w nich usł yszeć wiele fajnej i popularnej muzyki, znanej z radia, dostępnej
w marketach na stoiskach z pł ytami. Twórc y innych kanałów podchodzą do swoich programów w yłącznie czysto biznesowo, co jest
oczy wiście w pełni zrozumiałe.
Grają to, co się na pewno sprze da. To, że w tym wszystkim polskie stacje muzyczne telewizyjne

czy radiowe stają się do siebie,
w tym co grają, bardzo podob ne i przewidy walne – to chyba
już dla ich twórców sprawa drugorzędna. Oczy wiście takiego po dejścia nie potępiamy, ale mamy
na to odmienne spojrzenie.
Nam i wielu ludziom z któr ymi rozmawiamy, w pewnym mo mencie przestało się to podobać.
Niezależnie jaką stację się włączy – co drugi teledysk jest pełen w yuzdania, ukazuje wątpliwe
obyczajowo zachowania. Z pewnością nie są to „bezpieczne” treści – obrazy dla naszych dzieci.
Do tego jeszcze ta wspomniana
muzyczna jednostajność i przewidy walność… To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z taką,
przepraszam za kolokwializm,
bezwar tościową papką, która po woli i skutecznie eliminuje w nas
świat war tości – głównie wśród
młodego pokolenia.
AP: Zdec ydowaliśmy się powo łać Familijną Telewizję Muz yczną
OPOK A .T V trochę jakby wbrew
logice – telewizję, która grać
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będzie muz ykę – klipy kompletnie nieznane lub mało znane, takie z „innego ś wiata”. To by ła
dla nas szansa st worzenia kanału muz ycznego, jakiego na nasz ym r ynku telewiz yjnym jeszcze
nie by ło, dającego mądremu widzowi – wreszcie jakąś prawdziwą alternat y wę – odmianę. Do
tego jeszcze by ła to odpowiedź
na pragnienia i oczekiwania wie lu ludzi.
AG: Mamy prawie 20 -letnie do świadczenie z muzyką CCM. Te
lata pokazał y, że Współczesna
Muzyka Chrześcijan jest bardzo
przebojowa, świetnie w ykonana
i w yprodukowana, często przew yższa jakościowo to, czym na
co dzień jesteśmy zalewani, a na
pewno nie jest ona – ostatnio to
bardzo modne określenie – „mo herowa”. Od lat robimy duże koncer ty, na które przychodzą tysiące
ludzi. Przez ostatnie lata prowadziliśmy radio internetowe z taką
właśnie muzyką. To był dla nas
sprawdzian i okazało się, że popularność CCM i radia daleko przekroczyła nasze oczekiwania. Słuchacze wielokrotnie sygnalizowali, że tylko w naszym radiu i towarzysząc ych mu koncer tach znajdują coś innego, jakąś odmianę
i szkoda, że to tylko radio, a nie
np. telewizja.
OPOK A.T V pokazuje widzom,
że na świecie istnieje inna muzyka – z dobr ym przesłaniem, świetnie zrobiona, pełna hitów, że są

www.tvlider.pl

teledyski, które można oglądać
bez obaw y, że nasze dziecko do strzeże w nich coś, co niekoniecznie chcielibyśmy, aby oglądało.
No i właśnie to przesłanie… Pro szę sobie posłuchać tekstów pio senek, które gramy i odpowiedzieć na py tanie co w ychowawczo jest lepsze: „sex, drugs &
rock’n’roll” czy „Wiara, Nadzieja i Miłość”? Oczy wiście traktując
te hasła i ich porównanie bardzo
ogólnikowo. Wszysc y mamy chyba gotową odpowiedź, tylko nie
wszysc y jesteśmy na tyle odważni, aby otwarcie to powiedzieć.
Jeśli chodzi o popularność F TM
OPOK A.T V, nadajemy jeszcze zby t
krótko, dopiero budujemy zasięg,
przed nami kampania reklamowa,
ale sądząc po odzewie na każdą
naszą akcję konkursową, w któ r ych otrzymujemy ogromne ilości
maili i smsów, ludzie to oglądają
i chcą oglądać.
Co stanowi największą trudność
przy rozwijaniu OPOKA.T V?
AP: Jako stacja w początkow ym
stadium rozwoju, przełamujemy
dużo trudności, ale jesteśmy pełni
optymizmu i wiar y w pokłady do bra tkwiące w człowieku i jedno cześnie pełni wiar y w Opatrzność
czyli w Bożą pomoc. Wydaje się,
że główne trudności obecnie są,
jak wszędzie, natur y finansowej,
ale właśnie widzimy w tej dziedzinie jak sy tuacja się polepsza i ta
sfera się stabilizuje.

fot. archiwum OPOKA.TV

Adam Grabolus – Dyrektor Zarządzający Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV
Od „urodzenia w mediach”, operator obrazu, realizator TV, współtwórca (wraz
z ks. Adamem Pradelą) OPOKA.TV.

Mimo powszechnej dostępno ści, muzyka CCM nie jest szero ko znana w Polsce. Jak dobie racie ut wor y prezentowane na
antenie?
AG: Współczesna Muzyka Chrześcijan ma swoich fanów w różnych środowiskach i może na nich
liczyć, liczba ich rośnie w oszałamiając ym tempie, widzimy to
na organizowanych przez nas
koncer tach. CCM dostępna dziś
w formie, np. teledysku, staje się
dla widzów pozy ty wnym zasko czeniem – łatwo podbija ich serca, będąc cennym skarbem dla
osób, które jej wcześniej nie znał y albo miał y fałszy wą opinię na
jej temat. Reper tuar OPOK A.T V
w ybieramy tak aby pozy ty wne zaskoczenie dla widza było natychmiastowe, a wszelkie ewentualne negaty wne opinie na temat
chrześcijańskiej muzyki całkowicie poszł y w niepamięć.
AP: W świecie – szczególnie
w USA – Współczesna Muzyka Chrześcijan to potęga. Trzeba wiedzieć, że w tej dziedzinie
wszystkiego nie da się od tak po
prostu kupić. Trzeba być jednym
z nich, wzbudzić zaufanie, „nadawać na tych samych falach”. Nam
się to udało i dlatego OPOK A.T V
działa.
Dzięki naszym wieloletnim
kontaktom nie mamy specjalnych
problemów z dotarciem do polskich i zagranicznych ar tystów
i ich utworów. Każdy, kto śpiewa
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fot. archiwum OPOKA.TV

Ks. Adam Pradela – Przewodniczący Rady Programowej Familijnej Telewizji Muzycznej OPOKA.TV
Prekursor tzw. „Nowej Ewangelizacji” w Archidiecezji Katowickiej, obecnie proboszcz
górskiej parafii w Szwajcarii. „Kapłan – Legenda” – doskonale znany i ceniony wśród
członków Kościoła na Śląsku, nie tylko Rzymskokatolickiego.

CCM i posiada klip na odpowiednim poziomie ar tystycznym jest
mile widziany w OPOK A.T V.
Telewizja to koszt y... Trudno
jest przekonać sponsorów i re klamodawców do chrześcijańskiej telewizji?
AG: Wszystko to, co jest cenne
musi kosztować. Jasne, że funkcjonowanie F TM OPOK A.T V po ciąga za sobą koszty, ale wszystko na to wskazuje, że w ciągu
najbliższych kilkunastu miesię c y OPOK A.T V będzie się utrzymy wać z reklam i abonamentów.
Prowadzone są rozmow y z potencjalnymi reklamodawcami i spraw y w yglądają zachęcająco. Jednym z kluczy do owocnej współprac y z reklamodawcami jest no woczesny i ciekaw y kontent, zarówno w swojej formie, jak i tre ści, któr y systematycznie przyczynia się zwiększenia oglądalności
naszego programu.
AP: Jesteśmy otwarci na wszelkie formy pomoc y finansowej i liczymy na firmy i osoby pr y watne,
dla któr ych war tości pokazy wane w OPOK A.T V są bliskie celom,
jakie sobie stawiają w ż yciu. Nasze
działania na płaszczyźnie muzyki
CCM sięgają już wielu lat, zatem
liczymy na stabilność i rozwój naszej inicjaty w y, zwłaszcza biorąc
pod uwagę nasze pozy ty wne do świadczenia z przeszłości.
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Wasz kanał emituje również
filmy...
AP: Filmy to nie jest wiz y tówka Familijnej Telewizji Muz ycznej OPOK A .T V, ale poszerze nie kontentu o takie produkcje to atrakcja, która może jednak wiele wnieść. Widz pragnie
czasem czegoś innego niż muz yka CCM i w tedy dobr y film, któ r y odsłania głębię dusz y ludzkiej,
jej pragnienie miłości i szczę ścia, cz y próbuje udzielić odpo wiedzi na wiele zasadnicz ych pytań – to coś, co t ylko podkreśli
w yjątkowość naszej ofer t y. Myślę, że w OPOK A .T V będzie można się spodziewać filmów prze różnych – zarówno muz ycznych,
fabularnych, jak i dokumentalnych. W zdec ydowanej większości będą to filmy angielsko jęz yczne, amer ykańskie, ocz ywiście tłumaczone na jęz yk polski, tam bowiem ofer ta tego t ypu
filmów z przesłaniem jest najwięk sza. Nie będziemy też ucie kać przed filmami animowanymi dla dzieci. Już myślimy o wie lu kreskówkach, które są ciekawe, a nawet ważne tak że dla do rosł ych, a które w Polsce jeszcze
nie „ujrzał y ś wiatła dziennego”.
Swoistą inną formą filmu, charakter yst yczną dla OPOK A .T V są
ś wiadec t wa, cz yli krótkie w ypo wiedzi autobiograficzne, które
dynamicznie zrealizowane mogą

być często dla zagubionego widza jak promyk nadziei i ś wiatła.
Jakie są plany stacji na najbliższy okres?
AG: Stanisław Wyspiański kiedyś powiedział: „Teatr mój widzę
ogromny”. I my mamy wielkie marzenia. Jeśli chodzi o realistyczne plany, to chcemy zaistnieć we
wszystkich telewizjach kablow ych
w Polsce do końca 2015 r. i osiągnąć oglądalność na poziomie
najlepszych 30 – 40 stacji w Polsce. Przekaz satelitarny wchodzi
w grę dopiero po 2017 r., oczy wiście jeśli wszystko będzie się do brze rozwijać.
AP: Jeśli chodzi o nowe propo z ycje programowe to niebawem
rusz y pier wsza i jedyna w Polsce telewiz yjna lista przebojów
Wspó łczesnej Muz yki Chrześcijan, pojawi się wiele w y wiadów
z polskimi i zagranicznymi gwiazdami sceny CCM oraz liczne koncer t y, w t ym koncer t y transmito wane na ż y wo, chociażby z najwięk szego w nasz ym kraju Ekumenicznego Koncer tu Rodzinne go „Bądź jak Jezus”, którego je steśmy wspó łorganizatorem. Bę dziemy odpowiadać na potrzeby
widzów, z któr ymi jesteśmy już
w stał ym i jak ufamy – w dobr ym
kontakcie.
Dziękuję za rozmowę.
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1 – 2 kwietnia 2015 r.
Hotel Westin, Warszawa

II EDYCJA

Główne zagadnienia II edycji Forum:

• Trendy na rynku zarządzania wierzytelnościami 2015 roku
• Regulacje ministerstwa gospodarki związane z działalnością
biur informacji Gospodarczej
• Prowadzenie przez biura informacji gospodarczej rejestrów zawierających
Informacje pozytywne
• Obrót wierzytelnościami oraz windykacja należności – problemy podatkowe

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNER
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Technologia pozwala
lepiej wypełniać misję
Z Wiesławem Łodzikowskim, Dyrektorem Ośrodka T VP Technologie T VP SA, rozmawiała
Ewa Bryćko-Andruszczyszyn.

Telewizja Polska to obecnie już
nie tylko poszczególne anteny,
ale również liczne innowacje
techniczne. Jakie zmiany w tym
zakresie ostatnio wprowadziła
T VP?
Telewizja Polska w ostatnim czasie
przede wszystkim dokonała pełnego wdrożenia – we współpracy
z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji – Regionalnego Systemu
Ostrzegania (RSO). Wcześniej funkcjonował on na zasadzie pilotażu. Obecnie dostęp do komunikatów alarmowych rozpowszechnianych za jego pośrednictwem jest
możliwy poprzez Telegazetę, napisy DVB, Platformę Hybrydową T VP,
strony internetowe oraz bezpłatną
aplikację dla telefonów komórkowych. Na tym właśnie polega specyfika tego systemu – komunikaty
ostrzegawcze i alarmowe pochodzące od Wojewódzkich Centrów
Zarządzania Kryzysowego są rozpowszechniane przy wykorzystaniu wielu możliwych kanałów komunikacji w celu zapewnienia, że
zawsze dotrą one do zainteresowanych, niezależnie od tego, czy wypoczywają w domu przed telewizorem, czy są w pracy, bądź w podróży. Kolejnym kamieniem milowym rozwoju RSO będzie objęcie
nim wszystkich programów T VP
na multipleksie MUX-3, co będzie
miało miejsce w lipcu br.
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Telewizja Polska jako jedyny
nadawca chętnie korzysta w tak
szerokim zakresie z możliwości
telewizji hybrydowej…
Istotnie, Telewizja Polska pozostaje liderem usług hybrydowych
na polskim rynku, wciąż rozbudowując Platformę Hybrydową T VP.
Ostatnio została ona wzbogacona
o usługę EPG z sugestią, podpowiadającą widzom wybór audycji,
które mogą ich zainteresować spośród wszystkich kanałów T VP dostępnych naziemnie na MUX-3. Bazuje ona na inteligentnej analizie
preferencji użytkownika. Po włączeniu telewizora na ekranie pojawi się podpowiedź, sugerująca, co
warto obejrzeć w najbliższym czasie na antenach T VP. System ma
anonimowo zbierać informacje, jakie programy były najchętniej oglądane na urządzeniach z włączoną usługą HbbT V. Do tej pory tego
rodzaju systemy były dostarczane
przez producentów telewizorów.
Przewagą naszego – przygotowanego bezpośrednio przez nadawcę – rozwiązania jest to, że posiada on pełen dostęp do baz danych
audycji nadawanych w wielu programach, zawierających wiele dodatkowych parametrów opisujących poszczególne pozycje programowe.
Dziś oferta ta dotyczy ponad
900 tys. gospodarstw domowych,

bo tyle jest w kraju odbiorników w wymaganym standardzie,
których użytkownicy korzystają
z usług i serwisów hybrydowych
telewizji publicznej. Jednak biorąc pod uwagę, że średnio rocznie
w Polsce sprzedaje się ok. 2 mln telewizorów i praktycznie wszystkie
one dysponują standardem HbbT V,
rozwój i potencjał nowej usługi jest
ogromny.
Platforma Hybrydowa T VP nieustannie wzbogacana jest o nowe
serwisy. Dlatego też zachęcamy wszystkich planujących w najbliższym czasie zakup telewizora
o upewnienie się, że jest on zgodny ze standardem HbbT V. Przed zakupem sugerujemy również skorzystanie z dostępnego w tym serwisie „Testu 4k”, który umożliwi zweryfikowanie, czy telewizor będzie
w stanie obsłużyć odtwarzanie obrazu bardzo dużej rozdzielczości
w nowych formatach kodowania,
jak np. H.265/HEVC.
Skoro rozmawiamy o wyzwaniach technologicznych, nie można nie zapytać o to, w jaki sposób
TVP wszystkie te nowinki wykorzystuje do misyjnych celów?
Przykładem dynamicznie rozwijającego się misyjnego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej w ykorzystującego właśnie nowe technologie jest
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realizowany przez Telewizję Polską
od 29 października 2012 r. projekt pn.: „Internetow y Teatr T VP
dla szkół”, którego ideą i założeniem jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej młodej widowni ze szkół oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych
i artystycznych przy w ykorzystaniu szerokopasmowego Internetu.
Projekt opiera się na realizacji na
ży wo spektakli teatralnych wozami transmisyjnymi Oddziałów Terenow ych T VP S.A. w postaci kodowanej transmisji bezpośrednio
do szkół, które zgłosił y się do projektu.
Internetowy Teatr T VP dla szkół
to bardzo ważny element wzbogacenia i urozmaicenia szkolnych zajęć. Nasze przedsięwzięcie wpisuje się w tzw. edukację artystyczną
i pobudza nawyk korzystania z życia kulturalnego wśród młodych
odbiorców. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zrealizować te cele szybko i na dużą
skalę.
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Transmisje internetowe spektakli doskonale wpisują się w działalność edukacji kulturalnej wśród
dzieci i młodzieży, stanowią ciekawe i wartościowe uzupełnienie zajęć szkolnych oraz są pozytywnym
przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii i bezpiecznego korzystania z sieci.
Czy wiadomo do ilu widzów dotarł ten projekt?
Tak, oczywiście. Do stycznia 2015 r.
w ramach projektu Telewizja Polska przeprowadziła aż 34 kodowane transmisje, które obejrzało łącznie aż 1 000 331 widzów z 15 045
szkół różnego szczebla.
Z tego co wiem, projekt Internetow y Teatr T VP dla szkół jest
kontynuowany?
Rzeczywiście. W okresie od stycznia do czerwca br. zaplanowaliśmy 10 transmisji (styczeń i luty
po jednej; marzec–czerwiec po
dwie w miesiącu). Łącznie w całym br. planowana jest realizacja 17

fot. archiwum TVP

Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Ośrodka TVP Technologie TVP SA
Z wykształcenia elektronik. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również
studnia podyplomowe: Współczesne Systemy Radiokomunikacyjne i Telewizyjne na
Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania w Szczecinie.
W latach 1990–1993 był asystentem w Instytucie Elektrotechniki na Politechnice
Szczecińskiej i specjalistą ds. konserwacji urządzeń TV w Komitecie ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. W latach 1993–2005 pracował na kierowniczych
stanowiskach w Oddziale Terenowym TVP w Szczecinie, od 2002 r. pełnił funkcję
Kierownika Działu Techniki. W latach 2002–2005 był wykładowcą w Szczecińskim
Collegium Informatycznym. Od lipca 2005 r. był zastępcą Dyrektora Biura Technologii i Inwestycji odpowiedzialnym za opracowanie strategii rozwoju technologicznego i technicznego TVP S.A. 1 października 2006 r. objął stanowisko dyrektora
tego biura.
Autor wielu nowatorskich koncepcji, rozwiązań systemowych i techniczno-informatycznych wdrożonych w TVP. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Sterującego (PMC) EBU, który koordynuje rozwój technologiczny europejskich nadawców
publicznych.

kodowanych transmisji spektakli do
szkół z teatrów z całej Polski.
Poza cyklem transmisji spektakli teatralnych w ramach projektu, przeprowadzamy także konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepszy spektakl teatralny. Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych cieszy się dużym zainteresowaniem wśród amatorskich, szkolnych kół teatralnych.
Odbyły się już dwie edycje konkursu pod patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Anny Komorowskiej
z udziałem znanych przedstawicieli
świata artystycznego i mediów takich jak: Anna Dymna, Jan Dworak,
Michał Komar, Małgorzata Kożuchowska, Zuzanna Łapicka-Olbrychska, Olgierd Łukaszewicz, Michał
Walczak, Maciej Wojtyszko, Eustachy Rylski, którzy wyłonili zwycięzców konkursu. Kolejna już trzecia
edycja Internetowego Przeglądu
Uczniowskich Zespołów Teatralnych
została niedawno ogłoszona.
Dziękuję za rozmowę.
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Cały czas uczymy się widza
Z Małgorzatą Golińską, Dyrektorem Zarządzającą POLO TV, rozmawiała Ewa Bryćko-Andruszczyszyn.

Polo tv wdarła się przebojem na ry-

Czy kanał odczuwa rywalizację ze

Myślę, że z dbałości o jakość i unikal-

nek telewizyjny w Polsce. Jak oce-

strony innych kanałów?

ność kontentu. Bardzo uważnie selek-

nia Pani dzisiaj sytuację kanału?

Konkurencja to naturalny element ryn-

cjonujemy klipy wpuszczane na play

Proszę mi wierzyć, że do tego sukce-

ku, w oczywisty sposób oddziałują-

listę. W jej zestawianiu korzystamy re-

su, jakim niewątpliwie jest osiągnie-

cy na nasz biznes. Taka czy inna, pew-

gularnie z solidnych badań pokazu-

cie w tak krótkim czasie pozycji lide-

nie zawsze będzie starała się naślado-

jących preferencje muzyczne naszej

ra wśród kanałów muzycznych, pod-

wać udane pomysły liderów. My sta-

grupy docelowej w danym czasie. Na-

ramy się bardziej koncentrować na wi-

sza baza muzyczna to ok. 2000 kli-

dzu oraz unikalności dostarczanego

pów, z których część – szczególnie te

mu programu, niż na działaniach in-

z lat 90., można zobaczyć tylko na na-

nych stacji muzycznych. Na margine-

szej antenie.

chodzimy z wielką pokorą. Cały czas
uczymy się widza, staramy się badać jego potrzeby i odpowiadać na
nie stosowną propozycją programową. Wygląda na to, że udaje nam się
trafiać w gust odbiorców – potwierdza to sukces naszych sztandarowych
produkcji: festiwali m.in. w Disco Hit
Festiwalu w Szczecinku i Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie, talent show „DISCO
STAR” czy serialu „Miłość w rytmie
DISCO”. Dzięki temu, mimo trudne-

sie – dla mnie konkurencyjnym kana-

To co nas bardzo odróżnia od in-

łem jest ten, który odbiera mi widza.

nych stacji muzycznych to duża pro-

Jeśli wziąć pod uwagę taką perspek-

dukcja własnych programów. Produ-

tywę, konkurujemy raczej z kanałami

kujemy ok. 450 godzin programu pre-

ogólnotematycznymi i rozrywkowymi,

mierowego rocznie – są to oparte na

niż z kanałami muzycznymi, których

naszych pomysłach formaty rozrywko-

widz jest młodszy.

wo-muzyczne, jak choćby nasz własny
talent show „DISCO STAR”, relacje na
zadebiutowa-

żywo z wielkich festiwali disco polo, re-

ła Polo tv, wiele kanałów zaczęło

gularne wydania naszych programów

emitować muzykę disco polo, jed-

cyklicznych jak „Disco Polo Live”, „Di-

nak bez większego sukcesu. Z cze-

sco Relax”, „Wszystko mi Disco” czy

Polo tv działa na mocno konkuren-

go wynika sukces akurat Waszego

„Discopolot – Premiery”, gdzie jako

cyjnym rynku muzycznych stacji.

kanału?

pierwsi prezentujemy premiery klipów

go i szybko zmieniającego się rynku,
mamy podstawy do optymistycznego
patrzenia w przyszłość.

Odkąd

na

rynku

Trafiamy w gust odbiorców
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fot. archiwum POLO TV

Małgorzata Golińska – Wiceprezes Zarządu ZPR Media SA
Odpowiada za stworzenie, funkcjonowanie i rozwój telewizji muzycznej Polo
tv. Pod jej kierownictwem kanał zyskał pozycję lidera wśród wszystkich telewizji muzycznych dostępnych na polskim rynku.
Jest też pomysłodawczynią i organizatorką koncertów z udziałem najpopularniejszych wykonawców muzyki disco polo oraz współproducentem programów własnych Polo tv.
W latach 2007–2010 była dyrektorem zarządzającym dziennika „Super
Express”. Wprowadziła kilka znaczących kolekcji wydawniczych, nową makietę „Super Expressu” oraz dokonała relaunchu jego dodatku telewizyjnego.
Wcześniej pracowała w TPP Sp. z o.o. (wydawca „Metropolu”) początkowo
jako dyrektor biura reklamy, a później dyrektor zarządzająca. Była również dyrektorem ds. mediów w MRI International i wiele lat planowała strategicznie
media w domach mediowych, m.in. w Mindshare Polska. W latach 2008–2010
była członkiem Rady Nadzorczej Polskich Badań Czytelnictwa.

największych gwiazd disco polo wraz

wych. Wykorzystujemy wszelkie nowo-

ofercie programowej dostępnej dla wi-

z relacją z planu teledysku.

czesne formy marketingowej komunika-

dza zdobywanie kolejnych punktów

cji internetowej poczynając od fan pa-

procentowych udziału będzie coraz

Jesienią ubiegłego roku w ramów-

ge’a, aż po virale czy memy. Najlepszym

trudniejsze. Jest wiele rzeczy, nad któ-

ce stacji zadebiutował serial „Mi-

tego przykładem może być promocja

rymi chcemy jeszcze popracować – jed-

łość w rytmie DISCO”. Jak ocenia

serialu „Miłość w rytmie DISCO”. Do-

ną z nich jest budowanie świadomości

Pani pierwszą taką produkcję na

datkowo bardzo dbamy o to, by nasze

marki Polo tv wśród widzów sieci ka-

Wasze zlecenie?

programy można było także obejrzeć

blowych, bo zwrot udziału z tego ka-

Jestem zadowolona z tego debiutu.

w Internecie. Widzowie zatem mają

nału dystrybucji, w moim przekonaniu,

Włożyliśmy wiele wysiłku w ten for-

swobodę dostępu do materiałów archi-

może być większy. Będziemy zachęcać

mat, a widzowie, sądząc po wynikach

walnych, choćby na stronie stacji lub na

operatorów sieci kablowych do zacie-

oglądalności, dobrze go ocenili. Serial

naszej platformie VOD – EskaGo.

śniania współpracy z nami, będziemy

jest mocno osadzony w świecie disco

przekonywać, że dostarczana za ich

polo i dlatego nie jest „ciałem obcym”

Jakie są plany kanału na 2015 rok?

pośrednictwem oferta programowa

na antenie naszej stacji. Będziemy kon-

Stacja jest obecna na rynku dopie-

Polo tv będzie coraz bardziej atrakcyjna

tynuować ten projekt w przyszłości.

ro trzeci rok, więc cały czas jesteśmy

dla odbiorców i będziemy poszukiwać

w fazie jej budowy. Na pewno będzie-

wspólnych dróg promocji.

Obecnie telewizja to nie tylko już

my wprowadzać na antenę nowe, wła-

„sama wizja”. Jak kanał wykorzy-

Dziękując za rozmowę skorzystam

sne pomysły na kontent, nie rezygnu-

stuje Internet do budowania więzi

z okazji, aby życzyć wszystkim Czytel-

jąc ze sprawdzonych pozycji progra-

z telewidzami?

nikom „Tv lidera” oraz szanownej Re-

mowych. Jeśli chodzi o udział w rynku,

Mamy dobrze funkcjonującą stronę

dakcji samych trafnych decyzji i wszel-

to powiem tylko, że nasze apetyty nie

polotv.pl oraz prowadzimy intensyw-

kiej pomyślności w Nowym Roku!

zostały jeszcze zaspokojone, ale zdaje-

ne działania w mediach społecznościo-

my sobie sprawę, że przy tak bogatej

www.tvlider.pl

Dziękuję za rozmowę.
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Pytanie numeru
Czy polskie media powinny bać się serwisu Netflix?

Netflix niedawno ogłosił plan międzynarodowej ekspansji. Stąd też temat naszej kolejnej sondy: czy wejście
nowego serwisu, który w USA odniósł sukces, zagraża polskiemu rynkowi TV oraz szeroko rozumianemu
rynkowi VOD? Czy w związku z jego planowanym debiutem, polskie media mają się czego obawiać? Nie
bez znaczenia jest także podstawowe pytanie: czy polski widz jest gotów płacić (nawet niewygórowane

pieniądze) za dostęp do serwisu VOD? A może rysuje nam się inny scenariusz, i nowy serwis niekoniecznie
zostanie zaakceptowany przez duże grono widzów, skoro będzie bazować głównie na amerykańskiej,

a nie polskiej produkcji? Czy serwis może zmienić sposób oglądania tradycyjnej telewizji na jej niekorzyść?
I finalnie: jak może wyglądać medialna rzeczywistość z Netflixem w Polsce?

Marcin Majerek, ekspert rynku nowych technologii (m.majerek@techcity.pl)

Netflix – 57 milionów abonentów w 50 krajach świata. Mam wrażenie, że nie są to
liczby, które już zwiastują koniec tradycyjnej telewizji i klasycznego VOD. W porównaniu z np. siłą Facebooka, Google+, czy Twittera, mamy na razie do czynienia z ciekawym zjawiskiem, które zmieni rynek usług video. Co więc oznacza dla polskiego
rynku internetowego (internautów) pojawienie się Netflixa?
Netflix już dawno dostrzegł polski rynek. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy
w światowej czołówce nielegalnych pobrań ich produkcji. Słyniemy też z omijania
geolokalizacyjnych zabezpieczeń tego serwisu. To teoretycznie jest zapowiedź dużego zainteresowania w Polsce legalną wersją Netflixa. Tylko czy na pewno? Z pewnością, dzięki temu serwisowi zobaczymy, jak wiele do zrobienia mają nasi dostawcy
VOD. I jak produkuje się programy, którymi fascynuje się cały świat. Dla wielu internautów wychowanych na polskim
VOD i Youtubie, to może być faktycznie szok.
A jeśli chodzi o spodziewaną popularność – Netflix chwali się globalną grupą docelową 18–59 lat. W Polsce jest
to nierealne. Rzeczywistość sugeruje raczej 20–45 lat. W tej grupie największe znaczenie będą miały osoby, które już
przeniosły znaczną część codziennej aktywności do sieci (muzyka, e-booki, telewizja on-line, social media, VOD). Okaże się więc, że potencjalnych odbiorców Netflixa reprezentuje bardzo wąski zakres 2–2,5 mln internautów. Jaki procent z tego zdecyduje się na zakup abonamentu?
Jeśli Netflix tylko pojawi się w polskiej sieci, czyli popełni stary błąd światowych koncernów, to będzie mógł liczyć
na góra kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów. Jeśli znajdzie jakiś pomysł na polski rynek (np. polskie produkcje), zachowa światowy poziom cen (około 30 zł) i zadba o dobrą obsługę językową, to będzie znacznie, znacznie lepiej. Jest
wtedy szansa na szybkie zdobycie 200–300 tysięcy abonentów. Grono zawiedzionych polskimi dostawcami VOD jest
duże. Na tym niezadowoleniu można zbić duży kapitał wśród publiczności. Po cichu trzeba też liczyć, że aktywność
Netflixa przyczyni się do poprawy rodzimego VOD. Ostatnio wielkim falstartem zakończyła się propozycja VOD jednego z dużych operatorów kablowych. Jeśli porównamy te 1000 produkcji do 100.000 od Netflixa, to widać, że jest
wiele do zrobienia. I do stracenia także.
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Wojciech Jeznach, Business Development Manager, Filmbox Live
O wejściu Netflixa mówi się od dawna, wciąż jednak nie znamy żadnych konkretów. Trudno więc szczegółowo prognozować wpływ takiego wydarzenia na polski rynek. Z pewnością tak duży gracz jest jednak w stanie solidnie „zamieszać”. Bezpośrednią konkurencją są
oczywiście inne serwisy VOD. Myślę, że walka rozegra się za pomocą polskiego kontentu
oraz najnowszych megaprodukcji kinowych. Tymczasem najwięksi polscy producenci treści mają własne platformy VOD, a lokalne licencje VOD są najczęściej sprzedawane w pakiecie z dystrybucją kinową – ale zwłaszcza w tym drugim przypadku decydujące mogą
okazać się głębokie kieszenie Netfliksa. Dzięki temu amerykański serwis stać też będzie
zapewne na agresywną politykę cenową, a dla polskich widzów bariera kosztów jest wciąż
bardzo wyraźna. Ciekawym zagraniem może być wejście w alians z którymś z lokalnych
operatorów.
Ciekaw jestem, jak nowy gracz wpłynie na popularność serwisów pirackich: młodzi odbiorcy z dużych
miast, a więc kluczowy target Netfliksa, przyzwyczaili się do korzystania z nich i to tam obejrzeli wiele hitów,
które zbudowały markę tej platformy w USA. Jeśli uda się zmienić przyzwyczajenia odbiorców, skorzysta na
tym cały rynek.
W przypadku nadawców telewizyjnych sytuacja nie jest już taka jasna. Z jednej strony kanały filmowe zaspokajają nieco inne potrzeby niż serwisy VOD: dostarczają wyselekcjonowane tytuły, których rodzaj i jakość odpowiadają marce danej stacji; VOD, nawet z rozbudowanym systemem rekomendacji, daje widzom swobodę, ale i wymusza większą samodzielność w wyszukiwaniu rozrywki. Z drugiej jednak strony wszyscy konkurujemy o ograniczone
zasoby czasowe widzów, z pewnością więc Netflix może uszczknąć nieco z tej puli, zwłaszcza kanałom filmowo-serialowym premium.

Sabina Lipska, Dyrektor Wideo Grupy RAS w Polsce
Wejście graczy globalnych jest trudne ze względu na barierę dostępu do lokalnych
treści oraz na wysoki stopień piractwa w naszym kraju. Jeśli bariera treściowa zostałaby pokonana, to na pewno wejście takiego giganta jak Netflix spowodowałoby sporo zamieszania po stronie zarówno nadawców, jak też odbiorców. Mam
jednak wrażenie, że oczekiwania i wyobrażenia polskiej widowni na temat oferty
Netflixa są dużo wyższe niż ta usługa może zaoferować. To serwis subskrypcyjny co
determinuje dostępność tzw. świeżego, premierowego kontentu filmowego, który
w takim modelu nie może być prezentowany. Wyjątek stanowią produkcje własne
Netlixa. Oczywiście, szerokość oferty jest nieporównywalnie większa niż jakiejkolwiek innej, dostępnej na polskim rynku, stąd zainteresowanie na pewno będzie bardzo duże. Może się jednak okazać, że mówimy o dość wąskiej grupie ludzi, którzy
szczególnie czekają na bieżące, telewizyjne produkcje amerykańskie.
Polski widz powoli przekonuje się do usług płatnych, jeśli te spełniają jego oczekiwania. Choćby ostatnia nasza
premiera na VoD.pl filmu „Służby Specjalne” Patryka Vegi, potwierdza nam tę gotowość. Wynik otwierający jaki osiągnęliśmy (VoD.pl jako pierwsza platforma VOD, zaledwie kilka miesięcy po kinowej premierze udostępniła film dla
użytkowników), były bardzo pozytywnie zaskakujące. Niestety, ta sama premiera pokazała z jak gigantycznym problemem piractwa mamy do czynienia. Nasze działania to nie tylko opłaty licencyjne, promocja tytułu, obsługa sprzedaży, koszty związane z infrastrukturą, ale również ochrona i dbanie o to, żeby pirackie kopie nie zalały polskiego
rynku internetowego, bo to skutecznie hamuje rozwój całego sektora rozrywki audiowizualnej. Mam nadzieję, że Netflix będzie zainteresowany ochroną praw intelektualnych i dołączy do szeregu podmiotów, które na co dzień walczą
z procederem piractwa.
Konsumpcja telewizji zmienia się niezależnie od obecności takich usług jak Netlix. Nielinearność to koncept, który
jest już obecny w naszym życiu od jakiegoś czasu. Oferta telewizyjna była i jest atrakcyjna, zmienia się natomiast sam
sposób jej odbioru. Wszystkie serwisy VOD, w tym Netflix mają w ofercie programy telewizyjne. Nie mówimy zatem
o końcu telewizji, ale na pewno o zasadniczej zmianie w sposobie jest konsumowania, przez konkretne grupy odbiorców, głównie młodych.

www.tvlider.pl
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Olgierd Dobrzyński, Country Manager Central Europe, Discovery Networks CEEMEA
i Eurosport

O wejściu na polski rynek Netflixa słyszymy już od wielu miesięcy. Choć na razie
wciąż nie można mówić o konkretach, uczestników rynku mediów można podzielić
na dwa obozy. Pierwszy z nich to ci, którzy postrzegają Netflix jako bezpośrednią
konkurencję i zagrożenie dla swojej oferty tj. VOD. Drugą grupą są producenci
i dystrybutorzy, którzy nie czują się bezpośrednio zagrożeni ekspansją serwisu,
a nawet wręcz przeciwnie – dostrzegają korzyści płynące z faktu pojawienia się
Netflixa w Polsce. Właśnie do tej grupy zalicza się Discovery Networks.
Ekosystem, do którego zamierza się włączyć Netflix rządzi się określonymi prawami, a jednym z najważniejszych z nich jest silne zapotrzebowanie na świeży
kontent. To właśnie na najnowszych produkcjach zależy młodym widzom, skłonnym do odbioru treści video za pośrednictwem Internetu. Polscy widzowie nie chcą już czekać na premiery ulubionych programów, czy seriali. Chcą mieć do
nich dostęp natychmiast, a odcinki pojawiające się z kilkumiesięcznym opóźnieniem nie są w stanie przyciągnąć ich uwagi. Kolejną kwestią jest wybór dostępnego kontentu. Widzowie przyzwyczajeni są do szerokiego spektrum programów,
filmów i seriali, więc i tego właśnie będą oczekiwali od Netflixa. Oba te obszary sprowadzają się do ciągłego i intensywnego poszerzania oferty programowej Netflix i stanowią pole do synergii z Discovery Networks. Co więcej, formuła tej współpracy została już skutecznie przetestowana w USA, gdzie nasze firmy współpracują z sukcesem od wielu lat.
Będziemy się uważnie przyglądać, jak polski rynek przyjmie SVOD Netflixa. W naszym kraju telewizja tradycyjna
to nadal najwygodniejszy i najpopularniejszy sposób oglądania – jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych
przez MEC, ponad 70% widzów wciąż docenia łatwość tego rozwiązania i ten sposób dostępu do treści wybiera najchętniej. Jesteśmy też świeżo po rewolucji rynku związanej ze zmianą sygnału telewizyjnego na cyfrowy i nasze obserwacje tego procesu jednoznacznie wskazują, że przeciętnego Polaka wyjątkowo trudno będzie namówić na rezygnację z telewizora na rzecz komputera, czy urządzeń mobilnych.
Potwierdzenie stabilnej pozycji telewizji tradycyjnej odnajdujemy także w tendencjach światowych. Z badania rynku przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że subskrypcje VOD online – czyli takie jak Netflix – wygenerują w 2015 roku zaledwie 3% całkowitych prognozowanych przychodów nadawców płatnej telewizji. Choć
to właśnie dostawcy usługi VOD – jako bezpośrednia konkurencja Netflixa – powinni najbardziej obawiać się ich
wejścia na rynek to wydaje się, że nawet oni mogą być obecnie spokojni, ponieważ aby Netflix mógł intensywnie
rosnąć w siłę, upowszechnić się musi w naszym kraju dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu. Bez
tego nie może być mowy o komfortowej obsłudze streamingu w wysokiej jakości HD, czy 4K. Poza tym, cena
subskrypcji Netflix powinna się okazać na tyle atrakcyjna, żeby Polacy byli gotowi zapłacić za udostępniane treści w ramach usługi.

Wojciech Kowalczyk, niezależny ekspert telewizyjny

„Hunt or be hunted” – takim hasłem Netflix promował drugi sezon “House of
cards”. W Polsce na polowanie Reed Hustings, prezes amerykańskiego giganta,
wybrał się jednak dość późno. Czy polski rynek mediów powinien obawiać się
wejścia Netfliksa? Póki co paniki nie widać i… chyba słusznie.
Bezsprzecznie wiele osób czeka na dostęp do ogromnej bazy filmów i seriali oferowanych przez amerykański serwis. Często zarzucana Netfliksowi niewielka oferta lokalnych pozycji może być bez znaczenia dla miłośników międzynarodowych produkcji. Perspektywa ciekawej i – prawdopodobnie – niedrogiej oferty
filmowo-serialowej może być nie w smak obecnym graczom – zarówno serwisom VOD, jak i usługom VOD oferowanym przez operatorów kablowych i satelitarnych. Na ten fragment rynku zapoluje Netflix.
Z drugiej strony impakt nowego gracza może być niewielki. Serwisy VOD w coraz większej mierze finansowane są
reklamami, a nie przychodami subskrypcyjnymi. Ciągle chęć do płatnego „wypożyczania” filmów lub seriali jest niewielka. Trudno też oczekiwać nagłej ucieczki widzów od stacji TV lub od płatnej telewizji. Oferta Netfliksa raczej uzupełni dotychczasowe kolorowe spektrum VOD w Polsce, niż je zbuduje od podstaw.
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W centrum uwagi
Przenikanie się mediów staje się faktem na naszych oczach. Przed nami duże zmiany na rynku telewizji. Wyścig
o widza rozgrywa się już nie tylko w tradycyjnych odbiornikach TV, ale również w szeroko pojętych polach eksploatacji treści, zwłaszcza w Internecie. Do tego wyścigu dołączy światowy serwis Netflix. Zdania są podzielone,
co do jego ewentualnego sukcesu lub porażki na naszym rynku.
Ostatnie zapowiedzi Netflixa o rozszerzeniu swojej działalności na kolejne rynki, przyśpieszyły spekulacje o których było
głośno już na Konferencji PIKE w 2014 r.
Dziś już nie dyskutujemy o tym, czy Netflix wejdzie do Polski, ale przede wszystkim
kiedy się to stanie i jak to odbije się na rynku mediów. Nadciągająca rewolucja zelektryzowała branżę, która zaczęła się zbroić
do walki o użytkowników.

potrzeb polskiego użytkownika. Poza tym,
serwis prawdopodobnie nie będzie produkował polskiego kontentu, a bez niego
spektakularny sukces jest raczej niemożliwy. Polski widz uwielbia krajowe produkcje, widać to w rankingach telewizyjnych
czy kinowych. Polski widz lubi być też zaspakajany przez ambitne, nieszablonowe produkcje i być może to być źródłem
ewentualnego sukcesu serwisu, ale na
pewno nie w masowej skali.

Takie są fakty
Piractwo czy abonament?
Netflix to, ogólnie rzecz biorąc, wirtualna wypożyczalnia filmów. W przeciwieństwie do wielu dotychczasowych serwisów z materiałami video na żądanie, oferuje dostęp do swojej bazy w ramach niedrogiego abonamentu. Widz może o każdej porze obejrzeć wybrany materiał. Największą popularność jak dotąd serwis zdobył w Stanach Zjednoczonych. Teraz zaczyna powoli podbijać najważniejsze rynki na
świecie. Już w przyszłym roku serwis ma
być obecny aż w 200 krajach. Jednak wrażenie robią dopiero liczby: obecnie Netflix
ma 57,4 mln abonentów. Na samym amerykańskim rynku jest ich ponad 39 mln.
Z jednej strony Netflix osiągnął gigantyczny sukces, bo cieszy się dużą popularnością, a i sama branża bacznie przygląda
się planom serwisu. Oprócz materiałów licencjonowanych, serwis rozpoczął nawet produkcję własnego kontentu z kultowym już serialem „House of Cards” na czele, a także takich jak: „Orange is the New
Black” oraz „Marco Polo”. Z drugiej strony, wcale to co popularne za oceanem, nie
musi automatycznie przekładać się na sukces nad Wisłą. Nasz rynek jest bardzo konkurencyjny, a serwis pojawia się już w pewnym stopniu nasycenia rynku. Mamy wyjątkowo silnych graczy, którzy jak do tej pory
radzą sobie całkiem nieźle z zaspokajaniem
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Netflix (ale także wszystkie działające serwisy VOD) muszą pokonać także zjawisko,
które nie tylko rzutuje na ich działalność,
ale osłabia cały rynek. Mowa oczywiście
o piractwie. Polacy uwielbiają to, co darmowe, a samo zjawisko nielegalnego zasysania filmów i seriali osiągnęło u nas absolutne apogeum. Trudno będzie walczyć
z polskimi przyzwyczajeniami, co widać
mimo szeroko podejmowanych prób.
Na korzyść serwisów VOD przemawia
z kolei fakt, że tradycyjne wypożyczalnie video zamykane są w ekspresowym tempie.
W zeszłym roku upadła największa sieć
Beverly Hills, a obecnie nawet w dużych
miastach trzeba się nagimnastykować,
żeby znaleźć jakąkolwiek wypożyczalnię.
Wideomani sami lubią dobierać sobie repertuar, a i chętnie za niego płacą, co tylko
może cieszyć nadawców.
Netflix, co warto podkreślić, na każdym
z działających obszarów nie oferuje takiego
samego repertuaru. Licencje na wiele filmów w Polsce zostały już dawno podzielone na rynku. Zresztą każdy rynek ma swoją
specyfikę i co innego jest chętnie oglądane.
W dalszej perspektywie, serwis działający
globalnie będzie mieć większą siłę przebicia przy kolejnych zakupach filmowych. Ale
start może być bardzo trudny.

Z dużej chmury mały deszcz?
Niewykluczone jednak, że w Polsce Netflix nie zdecyduje się na start od zera.
Być może dokona akwizycji, albo dogada się z którymś z już aktywnych graczy.
To rozwiązanie zaoszczędziłoby sporo
czasu i pieniędzy. Poza tym, współdziałanie dla przykładowego nadawcy spowodowałoby obopólne korzyści: Netflix
nie startuje od zera i ma dostęp do lokalnej produkcji, polskie produkcje mogłyby być dystrybuowane na całym świecie,
a lokalny dystrybutor otrzymuje dużego
partnera z gigantycznymi możliwościami. Brzmi jak science-fiction, ale w mediach wszystko jest możliwe, co pokazały ostatnie lata.
Polscy nadawcy wyjątkowo niechętnie rozmawiają o Netflixie. Większość
nadawców nie chciało komentować planów serwisu. Jednak nieoficjalnie podkreślają, że rynek na pewno się zmieni. Wymuszona zostanie bowiem większa konkurencyjność, ale także być może
ostateczny wydźwięk dla serwisów VOD
będzie pozytywny, bo zwiększy się udział
płatnego kontentu w rynku.
Nie bez znaczenia jest również fakt,
że wciąż w wielu miejscach nie ma dostępu do szybkich łącz internetowych. To
z kolei ma wpływ na rozwój całej branży,
a nie tylko serwisu Netflix.
Tymczasem nadawcy sporo inwestują w serwisy VOD. W naszym raporcie przedstawiamy najciekawsze zmiany i innowacje w tej branży oraz trendy. Obiecujemy także, że zagadnienia
dotyczące rynku VOD na stałe zagoszczą na naszych łamach. Wszak VOD to
już nieodłączna część szeroko pojętego rynku TV.
Kuba Wajdzik
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T-Mobile Polska oraz TVN S.A. uruchomiły przeznaczony dla klientów
T-Mobile nowy subskrypcyjny serwis wideo na żądanie (SVOD) Strefę T-Mobile na należącej do TVN platformie VOD Player.pl. Serwis zadebiutował 3 grudnia 2014 r. i jest dostępny dla wszystkich obecnych i nowych
klientów T-Mobile w ramach trzech
pakietów do wyboru. Strefa T-Mobile
w Player.pl jest efektem podpisanego
w październiku 2014 r. strategicznego
porozumienia między obiema firmami.
Usługa Strefa T-Mobile dostępna jest
na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android, iOS i Windows Phone, można z niej korzystać
poprzez przeglądarkę internetową na
komputerach osobistych.
Strefa T-Mobile, działająca w ramach usługi Player.pl, umożliwia dostęp na żywo do flagowych programów
TVN, możliwość oglądania polskich i zagranicznych filmów fabularnych, a także wybrane kanały telewizyjne na żywo.
Dzięki usłudze Multi
screening klienci,
posiadając jedno konto, mogą korzystać z usługi na wszystkich swoich urządzeniach mobilnych: laptopach, tabletach i smartfonach.
– TVN jest już liderem oglądalności telewizyjnej, a obecnie wzmacniamy

naszą wiodącą pozycję na dynamicznie
rozwijającym się rynku wideo na żądanie. Nawiązanie współpracy z T-Mobile
jest naturalnym krokiem w naszej strategii mobilnej, która stanowi odpowiedź na gwałtowne zmiany zachodzące w sposobie konsumpcji treści telewizyjnych. W ramach partnerstwa łączymy świetne rozwiązania technologiczne i obsługę klientów po stronie T-Mobile z doświadczeniem TVN w obszarze
newsów i treści rozrywkowych – powiedział Markus Tellenbach, Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A.
Strefa T-Mobile w Player.pl bazuje na modelu miesięcznej subskrypcji,
dzięki czemu klienci w każdej chwili
mogą zdecydować o zakupie bądź rezygnacji z pakietu. Klienci mają do wyboru trzy pakiety.
W ramach pakietu podstawowego START, który będzie domyślnie aktywowany wszystkim nowym i przedłużającym umowę klientom T-Mobile,
znajdują się trzy kanały na żywo (TVN
Biznes i Świat, TVN Style oraz TVN Turbo), 10 odcinków wybranych bajek
i pierwsze odcinki wybranych seriali,
a także wybrane filmy. W ofercie pakietu Kids oprócz trzech kanałów na żywo
znajdzie się ponad 400 odcinków kreskówek, dodatkowo w ramach pakietu

Fot.: TVN

Strefa T-Mobile w Player.pl

Markus Tellenbach

nie są emitowane reklamy. W cenę pakietu wliczono 5 godz. bezpłatnego
transferu w T-Mobile, a jego cena wynosi 4,99 zł miesięcznie.
Najbogatszy jest pakiet Multi, który zawiera 16 kanałów TV na żywo
w tym kanały z portfolio TVN (TVN24,
TVN Biznes i Świat, TVN Turbo, TVN
Style), kanały z rodziny AXN, KinoPolska i Filmbox, dodatkowo biblioteka zawiera ponad 130 propozycji. Każdego
miesiąca biblioteka będzie rozszerzana o co najmniej 10 dodatkowych tytułów. W ramach pakietu użytkownik
otrzyma dostęp także do seriali. W Strefie T-Mobile transmitowane będą także najbardziej popularne show TVN.
Pierwszy raz w historii będzie je można
oglądać na smartfonach na żywo, równolegle z ich telewizyjną emisją. Transmisja danych na potrzeby pakietu jest
nielimitowana, a miesięczna opłata za
pakiet wynosi 14,99 zł.
/PC/

Fot.: materiały TVP

Strefa Widza TVP dla płacących abonament

Telewizja Polska uruchomiła serwis
VOD – Strefa Widza. Dostęp do niego
mają tylko osoby płacące abonament.
Od 5 grudnia 2014 r. każdy, kto opłaca
abonament radiowo-telewizyjny może
za darmo korzystać z całej premierowej
i archiwalnej oferty programowej Telewizji Polskiej dostępnej w usłudze VoD.
Usługa VoD TVP to obecnie 36 tys. pozycji programowych, archiwalnych
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i współczesnych. Oferta ta z miesiąca
na miesiąc poszerza się, zarówno o pozycje bieżące, jak i kolejne rekonstruowane cyfrowo pozycje z zasobów archiwalnych TVP.
Obecnie każdy, kto zarejestruje się
na specjalnym koncie Strefy Widza,
a jego płatności abonamentowe zostaną potwierdzone przez Pocztę Polską (co trwać będzie maksymalnie kilka
minut) uzyska darmowy dostęp do całych zasobów.
Podstawowym narzędziem usługi jest proste w obsłudze i przyjazne
dla użytkownika specjalne konto w ramach portalu tvp.pl, dzięki któremu

można dowiadywać się o dostępie do
kolejnych przedpremierowych seriali, przypomnieć sobie w odpowiednim
terminie o możliwości uzyskiwania
zniżek na abonament, być informowanym o specjalnych pokazach Teatru
TV czy o możliwości wzięcia udziału
w wydarzeniach specjalnych.
Jak wyjaśnia Telewizja Polska, powodem stworzenia Strefy Widza jest
zarówno chęć docenienia i podziękowania wszystkim, którzy zgodnie z prawem na bieżąco opłacają abonament,
jak i zachęta dla tych, którzy tego nie
robią.
/PC/
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Fot.: materiały prasowe

nc+ z serwisem vod nc+go TV

Platforma nc+ uruchomiła serwis VOD
dostępny na dekoderach: nc+go TV,
który zastąpił dotychczas istniejący
netVOD+. Umożliwia on abonentom
nc+ m.in. dostęp do szerszej oferty
programów na życzenie.
W portfolio nc+go TV znalazło się
kilkadziesiąt kolekcji ze świata filmu,

seriali, dokumentu i rozrywki. W ofercie znalazły się takie serwisy jak: Seriale+ (prezentujący najnowsze serialowe
hity tuż po ich światowej premierze),
AXN Now oraz kolekcje: Filmbox, KinoPolska, Eurosport i Eurosport2, Disney
Channel, Disney Junior i Disney XD,
Nickelodeon, Da Vinci Learning Extra,
Motowizja, MTV, Discovery Channel,
History, Kino Świat, HBO GO, Player
oraz tylko dla dorosłych.
W ramach nc+go TV abonenci
mają także dostęp do kilkuset filmów,
seriali i programów w trybie VOD poprzez kolekcje m.in. autorskich kanałów platformy nc+ tj.: CANAL+ VOD
(filmy i seriale z anteny CANAL+),

Sport+ (najciekawsze mecze Ligi Mistrzów UEFA), Ale kino+, Planete+,
Kuchnia+, Domo+, MiniMini+ oraz
teleTOON+.
Konto podstawowe w usłudze
nc+go TV kosztuje 1,99 zł miesięcznie i daje dostęp do wybranych kolekcji – ich liczba zależy od tego, jakie kanały w swoim pakiecie ma abonent.
Kolejne, dodatkowo płatne kolekcje
– m.in. Seriale+, AXN Now, HBO GO,
Kino Świat, TVP Najlepsze, Dzieci, Da
Vinci Learning Extra czy National Geographic Channel, a także kolekcje dla
dorosłych – mogą być dowolnie wybierane przez abonenta według jego
upodobań.
/EBA/

Które strony WWW są najpopularniejsze
wśród fanów multimediów?
Serwisy video, muzyka, radia internetowe czy strony WWW zawierające materiały audiowizualne na życzenie –
które z nich cieszą się największym zainteresowaniem użytkowników internetu?

W listopadzie 2014 r. na blogu YouTube
pojawiła się zapowiedź usługi stream
ingu muzyki, która za dodatkową opłatą będzie umożliwiała użytkownikom
słuchanie muzyki bez reklam oraz w trybie offline. Tego typu usługi codziennie zyskują nowych zwolenników. Czy
radia internetowe odchodzą do lamusa i ustępują miejsca stronom WWW
oferującym muzykę na żądanie? Gemius postanowił sprawdzić, z jakich serwisów oferujących treści audiowizualne korzystają użytkownicy sieci i które
z nich są najpopularniejsze.

Serwisy wideo górą
Okazuje się, że największą popularnością cieszą się strony WWW zawierające materiały wideo. Dane
z września 2014 r. pokazują, że zagląda na nie ponad 16 mln internautów. Wśród odwiedzających strony
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WWW najpopularniejszy jest serwis
YouTube.com, który odwiedza niemal trzy czwarte użytkowników sieci (16 mln internautów). Zaraz po nim
jest Wrzuta.pl, odwiedzana przez niemal co dziesiątego internautę (2,1 mln)
oraz strona Dailymotion.com, serwis
internetowy umożliwiający prezentację filmów, wideoklipów lub własnych
miniprodukcji w internecie, który przyciąga uwagę blisko 1 mln internautów.
Na drugim miejscu pod względem
popularności znalazły się strony umożliwiające użytkownikom sieci oglądanie filmów i seriali online (VoD). Odwiedza je ponad jedna trzecia internautów
(8,7 mln). Najpopularniejsze z nich to:
VoD.pl, odwiedzany przez niemal co
szóstego użytkownika sieci (3,9 mln),
Zalukaj.tv (2,8 mln) oraz Ipla (niemal
2 mln, dane dla Ipla.tv oraz aplikacji
Ipla), na którą zagląda prawie co dziesiąty internauta.

Eska.pl najczęściej wybieraną stroną stacji radiowych
Wśród stron WWW oferujących treści
audiowizualne dużą popularnością cieszą się również strony internetowe stacji
radiowych. Odwiedza je trzech na dziesięciu polskich internautów (6,6 mln).
Najpopularniejsze z nich to Eska.pl, na
którą wchodzi co dziesiąty użytkownik sieci (prawie 3 mln), Polskieradio.pl
(1,2 mln) i Rmf24.pl wybierane przez
0,9 mln użytkowników internetu.

Jedna piąta internautów sięga po teledyski i mp3
Na czwartym miejscu zestawienia znajdują się strony WWW, na których możemy znaleźć teledyski i pliki mp3. Zagląda na nie jedna piąta internautów (4,2
mln). Największym zainteresowaniem
cieszą się Teledyski.info (odwiedzane
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Sport też popularny w sieci
Ponad 53 mln odtworzeń materiałów
wideo odnotował w 2014 roku serwis internetowy Sport.TVP.pl. To rekord polskiego Internetu w kategorii
oglądalności sportowych materiałów
on-line.
Telewizja Polska posiadała prawa
telewizyjne i internetowe do dwóch
najważniejszych imprez roku 2014:
Igrzysk Olimpijskich w Soczi oraz piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii. Niezależnie od rekordowych oglądalności na antenach TVP, wielkim zainteresowaniem cieszyły się transmisje i materiały VOD udostępniane na
portalu internetowym Sport.TVP.pl,
a także poprzez aplikację mobilną TVP
Stream. – Miniony rok był absolutnie
przełomowy dla mediów sportowych
w Polsce. Wielkie imprezy pokazały,
że niespotykana dotąd liczba widzów
ogląda transmisje nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także w Internecie i na
urządzeniach mobilnych – mówi dyrektor TVP Sport Włodzimierz Szaranowicz. – Z uwagi na fakt, że Sport.TVP.pl
był oficjalnym internetowym nadawcą Igrzysk i mundialu, mieliśmy okazję

wyemitować on-line kilka tysięcy godzin transmisji sportowych dostępnych
legalnie, w bardzo dobrej jakości, i co
najważniejsze – bezpłatnie – dodaje
Szaranowicz.
Sport.TVP.pl w lutym 2014 r. wyemitował ponad 700 godzin transmisji
z Igrzysk Olimpijskich w Soczi, udostępniając z polskim komentarzem również
relacje z dyscyplin, które nie mieściły
się w ramówce telewizyjnej. Dedykowany serwis soczi2014.tvp.pl odwiedziło blisko 2 mln unikalnych użytkowników, którzy odtworzyli 5,7 mln materiałów wideo.
W czasie mundialu dedykowany serwis mundial.tvp.pl emitował
wszystkie 64 mecze turnieju, a także
udostępniał skróty, gole i materiały zakulisowe. Stronę Sport.TVP.pl w czasie
największej piłkarskiej imprezy globu
odwiedziło ponad 6 mln użytkowników, którzy aż 16 milionów razy odtwarzali materiały wideo. – Internet
staje się bardzo atrakcyjnym uzupełnieniem oferty telewizyjnej – dodaje Włodzimierz Szaranowicz. – W czasie Igrzysk daliśmy widzom możliwość

przez niemal 700 tys. użytkowników sieci), Spotify.com, serwis muzyki cyfrowej
(ponad 500 tys.) oraz Djoles.pl (400 tys.).

W jakim kierunku zmierza konsumpcja multimediów? Zdaniem Ewy Tkaczyk, Doradcy Biznesowego z firmy
Gemius, najlepszym wyznacznikiem
trendu są dzieci i młodzież. – Najszybciej uczą się i adoptują nowinki technologiczne. W ich kontekście używa się
już skrótu 3M: Millenials, Multi-Culturals, Mobile. Jeszcze kilka lat temu tablety i smartfony uchodziły za gadżety głównie osób powyżej 45 roku życia
oraz bardziej zamożnych. Obecnie tablet to przede wszystkim zabawka najmłodszych – twierdzi Tkaczyk.
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Fot.: Gemius

Wydawcy powinni
postawić na personalizację
i rekomendację treści

Tkaczyk uważa, że branża internetowa ma przed sobą ogromne pole do zagospodarowania. – Wystarczy przyjrzeć
się najpopularniejszym na świecie aplikacjom z treściami audio i video, tj. Pandora, Spotify, Hulu czy Netflix. Na przykładzie tego ostatniego widać, że takie

oglądania transmisji, dla których z powodu „nadmiaru bogactwa” zabrakło miejsca w antenach otwartych czy
TVP Sport. Z kolei w trakcie mundialu
jeszcze przed meczem daliśmy internautom możliwość podglądania sytuacji na stadionie, a po spotkaniu statystyk i pomeczowych analiz. To sprawiło, że daliśmy widzom TVP prawdziwą usługę second screen. Oglądalność mundialu w Internecie przerosła
najśmielsze oczekiwania – dodaje Szaranowicz.
Serwis Sport.TVP.pl jest aktualnie
największym legalnym polskim nadawcą internetowych transmisji sportowych, a także posiada bogatą bibliotekę materiałów VOD – w tym relacji
z imprez, wideoblogów dziennikarzy
i programów sportowych.
/EBA/

rozwiązania są efektywne. Dzięki platformie
online Netflix prześcignął już usługę pakietu telewizyjnego HBO.
Dlatego HBO zdecydował się na uruchomienie
już w 2015 roku własnej
platformy streamingowej
– dodaje Tkaczyk i podkreśla: – Warto skupić się
na budowaniu zaangażowania i lojalności użytkowników poprzez personalizację i rekomendację treści, dopasowanych do konkretnego użytkownika.
/PC/
Dane pochodzą z ogólnopolskiego badania
internetu Megapanel PBI/Gemius, realizowanego przez firmę Gemius na zlecenie spółki
Polskie Badania Internetu.
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Współkonsumpcja mediów według internautów
Internauci coraz częściej decydują się na obejrzenie filmiku na Youtube i przeglądanie newsfeeda
na Facebooku niż na obejrzenie czegoś na antenach Polsatu i TVN-u.
dr Albert Hupa, Prezes IRCenter, socjolog i badacz sieci społecznych.
Internauci, którzy świadomie rezygnują z tradycyjnej telewizji, mimo
wszystko oglądają content video na
serwisach VoD (głównie na Youtube,
Ipla.tv i na Zalukaj.tv). Grupa ta bardzo
chętnie korzysta z internetu mobilnego
i Facebooka. To nieco częściej kobiety, głównie po 25 roku życia, z których
wiele posiada dzieci.
Całkowitym przeciwieństwem osób
nieoglądających tradycyjnej telewizji są
te osoby, które oglądają content video, korzystając ze wszystkich możliwych przekaźników (telewizora, kom-

datkowymi mediami są płatna telewizja kablowa i satelitarna (76%) oraz telewizja publiczna (72%). Poprzez internet osoby te korzystają z darmowego
VoD (92%), radia internetowego (66%)
i płatnego VoD (15%).
– Pozyskane dane posłużyły nam
do stworzenia sieci współkorzystania z mediów. Dzięki temu mogliśmy wyodrębnić kilka charakterystycznych grup odbiorców, które różnią się
w zakresie współkonsumpcji mediów.
To cenne dane z punktu widzenia potencjalnych reklamodawców – mówi

putera i urządzeń mobilnych), chętnie
również płacący za te możliwości. Są to
osoby, które często oglądają wszystkie
cztery największe publiczne kanały telewizyjne, jak i korzystają z Cyfrowego
Polsatu i Ipli (oczywiście oprócz Youtube’a). Nie stronią również od contentu
TVP udostępnianego na serwisach VoD
tego nadawcy.
Z punktu widzenia digital marketingu najbardziej atrakcyjną grupą są
użytkownicy płatnego VoD w internecie (najczęściej w wieku 25–34 lata). To
właśnie te osoby najszerzej korzystają

Fot.: IRCenter

Jak wynika z najnowszego badania
syndykatowego dot. konsumpcji mediów zrealizowanego przez IRCenter,
wśród aktywnych internautów najczęściej używanymi mediami są Youtube (92%) i Facebook (85%), a dopiero w dalszej kolejności dwie największe
komercyjne stacje (oba po 66%). Badanie wykazało także, że postawa wobec
korzystania z telewizora ma wpływ na
sposób korzystania z internetu.
Mimo iż dla coraz większej liczby osób internet staje się podstawowym medium, telewizja i content video
wciąż mają silną pozycję. Dla aktywnych internautów najważniejszymi do-
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z różnych mediów społecznościowych,
łączą się z internetem za pomocą największej liczby urządzeń i wykorzystują najwięcej możliwości internetu mobilnego. Na przeciwnym biegunie znajdują się najmniej atrakcyjni dla komercyjnych dostawców telewizji użytkownicy darmowego contentu video
w internecie – najczęściej mężczyźni z większych miast, którzy chętnie
oglądają TVP Info, Eskę TV, Zalukaj.tv
i Iplex. Jeśli już, do tych osób najlepiej
dotrzeć z zasięgowymi reklamami telewizyjnymi; nie będą oni chętnie korzystać z marketingowych rozwiązań internetowych.
Są również osoby, dla których Internet to tylko dodatkowe medium do telewizji (jest ich 22% wśród aktywnych
internautów). To grupa, która content
video odbiera przede wszystkim w tradycyjny sposób poprzez telewizor, a internet wykorzystuje w ograniczonym
stopniu.
– Telewizja i internet coraz bardziej
się zazębiają. Rośnie liczba nadajników,
którymi udostępniane są treści telewizyjne. W Polsce wzrasta także popularność smart TV, pojawia się telewizja hybrydowa; Apple, Google i Netflix prześcigają się w udostępnianiu
własnych treści za pomocą wszystkich
możliwych urządzeń podłączonych do
telewizora. Powstają coraz to nowsze
formy reklamy w jednym i drugim medium, a spajać je będą jedynie odbiorcy. Warto myśleć o nich już teraz – dodaje dr Albert Hupa.
/PC/

Źródło: IRCenter. Badanie współkonsumpcji mediów wśród internautów,
październik–listopad 2014, reprezentatywna próba n=801 aktywnych internautów. Celem badania było wsparcie telewizyjnych działań reklamowych
prowadzonych w internecie.
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W programie między innymi:
• Podsumowanie Perspektywy Finansowej 2007-2013
• Technologia na rzecz Szerokiego Pasma
• Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020
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KONFERENCJA

HbbTV Summit Poland 2015 za nami
15 stycznia 2015 roku w Warszawie odbyła się III edycja konferencji HbbTV Summit
Poland poświęcona telewizji i reklamie hybrydowej oraz T-Commerce.

Konferencję rozpoczął Paweł Tutka od przypomnienia
różnic pomiędzy Smart TV i HbbTV oraz przedstawił
jak wygląda neutralność sygnału kanałów telewizyjnych na bazie sygnalizacji HbbTV w Polsce.
Po tym wprowadzeniu nastąpiła anglojęzyczna
część konferencji, podczas której został uczestnikom przybliżony aktualny obraz rynku telewizji hybrydowej HbbTV na świecie. Patrick Rabu opowiedział ogólnie o rynku światowym, z naciskiem na
Europę, w której HbbTV najprężniej się rozwija. Lars
Friedrichs zaprezentował osiągnięcia na rynku niemieckim, pochwalił się liczbami i pokazał przykłady aplikacji, jakie były i są dostępne na kanałach
niemieckich nadawców telewizyjnych. Po nim Petr
Mazanec opisał dotychczasowe działania w zakresie telewizji hybrydowej w Republice Czeskiej. Nie
ma tego jeszcze dużo, ale widzą ogromny potencjał
w tej technologii i na pewno będą powstawały kolejne aplikacje HbbTV w Czechach.

Kolejna część konferencji to prezentacje polskich nadawców. Wiesław Łodzikowski z Telewizji Polskiej przedstawił przegląd aplikacji HbbTV
wdrożonych w 2014 roku przez TVP (kanały wirtualne dedykowane do konkretnych wydarzeń, aplikacja do nauki języka niemieckiego i angielskiego,
alarmowa RSO, turystyczna TVP Bieszczady, sportowa Brazylia 2014, aplikacje VOD). Szczególną uwagę zwrócił na aplikację testową, której inauguracja
odbyła się podczas ostatniej konferencji PIKE. Aplikacja ta zawiera kilkanaście testowych materiałów
wideo podzielonych na grupy testów typu: wideo
HD z dźwiękiem przestrzennym, transmisja wideo
w standardzie MPEG–DASH czy wideo w rozdzielczości Ultra HD (4K) skompresowane nowym kodekiem wideo HEVC. Łodzikowski podkreślił, że Telewizja Polska będzie dalej rozwijać HbbTV na swoich
kanałach i systematycznie będą się pojawiały nowe
aplikacje na Platformie Hybrydowej TVP.

fot. archiwum HbbTV

Wywiad redakcji TVP z Wiesławem Łodzikowskim
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Patrick Rabu z Httv
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Bartosz Dorobiała z Grupy ZPR

Panel dyskusyjny „telewizja hybrydowa w Polsce”, od lewej: Jacek Osadnik
(TV Puls), Paweł Kaczmarzyk (SONY), Bartosz Dorobiała (Grupa ZPR), Sławomir Kurek (TVN), Jacek Terlicki (TVP), Martin Šimka (EVIO), Paweł Tutka (ekspert ds. telewizji hybrydowej i Smart TV)

Innym polskim nadawcą telewizji hybrydowej jest Grupa
ZPR, w skład której wchodzą kanały ESKA TV, Polo TV, VOX Music TV i Fokus TV. Bartosz Dorobiała zaprezentował nową platformę główną dla aplikacji HbbTV – odświeżoną niespełna miesiąc wcześniej na ww. kanałach. Zmieniła się jej szata graficzna, ale również została wzbogacona o gry, personalizację oraz
CatchUp TV. Nad częścią związaną z personalizacją jeszcze pracują, ale CatchUp TV dla większości programów jest dostępny
do oglądania pięć dni wstecz. W pierwszym etapie dotyczy to
kanału ESKA TV, ale niebawem ma objąć wszystkie z Grupy ZPR.
Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego wszyscy
się zgodzili, że nadawcy telewizyjny dostrzegają potencjał
HbbTV, lecz każdy z nich ma inną strategię odnośnie wdrażania telewizji hybrydowej. W praktyce jest ona uzależniona
od liczby telewizorów gotowych do odbioru HbbTV. Zauważono również, że bardzo ważne jest wspólne rozpoczęcie
edukacji widzów na temat tego, w jaki sposób mogą skorzystać z telewizji hybrydowej, jak wybrać właściwy model TV
oraz jakie usługi oferują nadawcy TV w HbbTV.
Mike Tometzki z Digital TV Labs podkreślił potrzebę
testowania każdej aplikacji na wielu modelach urządzeń
z HbbTV ze względu na występujące między nimi różnice
w implementacji standardu HbbTV.
Pod koniec dnia konferencyjnego Eliza Silcner i Tomasz
Choroszewski z Biura Reklamy TVP przedstawili case study

www.tvlider.pl

Uczestnicy konferencji na sali

Rozmowy uczestników na przerwie kawowej

fot. archiwum HbbTV

aplikacji reklamowych HbbTV jakie w 2014 roku zostały wyemitowane na kanałach TVP. Nie było łatwe przekonanie reklamodawców do nowych form reklamowych, jednak już
po tych pierwszych kampaniach zostały „przełamane lody”
i pojawia się coraz więcej zapytań z rynku o taką interaktywną reklamę.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny o reklamie hybrydowej, podczas którego snuto plany jak bardzo interaktywne i wciągające mogą być reklamy HbbTV. Analizowano
również pojęcie UU w odniesieniu do telewizji hybrydowej,
gdzie nie jest ono jednoznaczne, zważywszy na to, że przed
telewizorem zazwyczaj siedzi więcej niż jedna osoba.
III edycja konferencji HbbTV Summit Poland była bardzo dobrą okazją do porównania polskiego rynku HbbTV
z innymi w Europie. – Nie mamy się czego wstydzić. Wręcz
przeciwnie, w temacie testów 4K w HbbTV oraz interaktywnej reklamy hybrydowej wyznaczamy nowe kierunki
w rozwoju dla usług telewizyjnych bazujących na HbbTV.
Pomimo tych sukcesów, jest jeszcze wiele do zrobienia
w temacie dostępu do sygnalizacji HbbTV na kanałach TV
retransmitowanych przez operatorów cyfrowych telewizji
kablowych – powiedział Paweł Tutka, ekspert ds. telewizji
hybrydowej i Smart TV.
Kolejna edycja konferencji HbbTV Summit Poland już za
rok – 14 stycznia 2016 roku.			
/red./
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Prognoza TV
Mimo upływu lat, wciąż jedną z najchętniej oglądanych produkcji telewizyjnych jest prognoza pogody. „Tv lider” postanowił również nakreślić prognozę, ale dla rynku telewizyjnego na najbliższe
miesiące. Przy współczesnym rozwoju mediów, trudno przewidywać nawet to, co stanie się za kilka tygodni. Jednak kilka bardzo ważnych tematów będzie na pewno nurtować branżę w tym roku.

Boks brokerski
Po likwidacji firmy Atmedia, polski rynek reklamy TV został podzielony
przede wszystkim przez TVN, Polsat
i TVP. Najmniejszym graczem pozostaje IDMnet. Po tych zmianach, największym przegranym pozostaje... TVP, bo
konkurencyjne koncerny rosną w siłę.
Na likwidacji firmy straciły też stacje
tematyczne, które zostały podzielone
pomiędzy dwa biura reklamy. Rynek
nie lubi próżni, więc wkrótce powinien
pojawić się nowy podmiot, który skutecznie może zabiegać o klientów. Rynek brokerski może się również zmienić w wyniku sprzedaży TVN i nowej
polityki właściciela.
Jak i co będziemy mierzyć?
Rynek TV coraz częściej będzie stał
przed wyzwaniem – jak liczyć widownię internetową, która zaczyna być tak
samo ważna, jak ta „tradycyjna” telewizyjna. Całkiem możliwe, że w niedługim czasie zniknie podział na widownię internetową i telewizyjną, a wyniki
będą traktowane całościowo. Na razie
jednak głównym problem pozostaje jej
pomiar. Do tego na pewno potrzebny
jest rozwój panelu, bowiem technicznie nie stoi nic dzisiaj na przeszkodzie,
żeby liczył nawet 10 tys. gospodarstw
domowych. To zadanie jest w interesie wszystkich nadawców, a zwłaszcza stacji tematycznych. Zatem to tylko kwestia przyszłości, kiedy zaczniemy mierzyć jeszcze dokładniej i szerzej.
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Wielkie przejęcie
Od kiedy Zarządy Grupy ITI i Grupy Canal+ poinformowały, że podjęte zostały „decyzje o przeprowadzeniu przeglądu strategicznych opcji
dotyczących wspólnie posiadanego
pakietu 51 proc. udziałów w Grupie
TVN”, w branży zawrzało. Taka transakcja na pewno zmieni układ sił na
polskim rynku medialnym. Do gry oficjalnie nie przymierzyła się żadna polska spółka, a jedynie kapitał międzynarodowy, w tym flagowe koncerny
medialne.
Netflix tematem Tabu
Największy amerykański serwis zapowiada ekspansję. Wkroczy również
do Polski, ale czy jego wejście zmieni układ sił i przyzwyczajenia widzów?
O tym w specjalnym raporcie w tym
numerze „Tv lidera”.
Czas na otwarcia i zamknięcia
Po bujnym rozwoju kanałów tematycznych, nadawcy coraz rozważniej planują kolejne debiuty. Kanały uruchamiane są coraz rzadziej i z coraz mniejszym
rozmachem. W ostatnich miesiącach
były to przede wszystkim kanały, które
uzupełniały dotychczasową ofertę TV.
Wraz z rozwojem, niektóre stacje – co
jest naturalnym zjawiskiem – przechodzą rebranding, lub po prostu są zamykane. Zdaniem wielu ekspertów, rozpoczęty został proces wykruszania się
najsłabszych graczy.

Przejęcia i konsolidacje
Polski rynek kablowy wciąż jest silnie rozdrobniony. W małych miastach działają lokalni operatorzy, którzy coraz częściej przegrywają w walce
o klientów. Od wielu lat coraz aktywniej na tym polu działają najwięksi operatorzy, którzy chętnie przejmują małych graczy, powiększając tym samym
swój zasięg. Wzorem innych rynków
kablowych, czas na kolejne konsolidacje i inwestycje w zakup małych sieci.
Abonament albo upadek
Temat powtarzany niczym mantra od
wielu lat i do znudzenia. Dla polityków
to temat przepychanek i bicia piany.
Dla członków KRRiT temat nie do ruszenia, a dla samej telewizji publicznej
(i oczywiście radia) to kwestia życia lub
śmierci. Polski rynek wskazuje, że Polacy wciąż lubią i chętnie oglądają kanały publicznego nadawcy, choć często
kwestionują ich ofertę programową
i istnienie abonamentu. Bez zapewnienia stabilnego finansowania mediów
publicznych, o rozwoju ich oferty, wypełnianiu misji i podążaniu za rozwojem mediów możemy zapomnieć.
Misja mediów lokalnych
Otwartym tematem pozostaje wciąż
sposób finansowania prywatnych mediów lokalnych. Wpływy reklamowe
większości nadawców nie pokrywają
nawet podstawowych potrzeb. Współfinansowanie przez lokalne samorządy
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pozwala mediom złapać drugi oddech,
ale jest niewygodne dla dziennikarzy
stacji. Również abonament to dla większości stacji kablowych niespełnione
marzenie. Być może również i prywatne
media lokalne powinny być w pewnej
części beneficjentami ogólnego abonamentu na rzecz telewizji publicznej. Takie pomysły w przestrzeni medialnej już
się pojawiały, zwłaszcza że wiele z nich
pełni prawdziwą „misję”.
Dziennikarstwo – wyzwanie XXI
wieku
Wraz z rozwojem mediów upada prestiż zawodu dziennikarza. Przed nami
wielkie wyzwanie – jak przywrócić
blask tej profesji. Owszem, istnieją niezłe kanały informacyjne, ale np. na rynkach lokalnych wykonywanie tego zawodu staje się często walką o przetrwanie. W wyniku wielu układów i powiązań, dziennikarze niejednokrotnie

www.tvlider.pl

mają związane ręce i nie mogą swobodnie informować widzów. Wszystko tradycyjnie rozbija się o pieniądze
i sposób finansowania mediów.
Rozwój Naziemnej Telewizji Cyfrowej
Po udanym starcie czterech nowych
stacji w ofercie NTC w 2014 r., przed
nami kolejne rozdanie. Kanały obecne
w NTC radzą sobie coraz lepiej. Chociaż na początku NTC nie była pieszczochem nadawców, o jej sukcesie
świadczy, że obecnie kilkunastu inwestorów chętnie widzi swój udział w nowym rozdaniu.
Telewizja i coś jeszcze
Przed operatorami sieci kablowych coraz trudniejszy okres walki o klientów.
Obecnie abonenci wymagają od operatora nie tylko udostępniania telewizji,
internetu czy telefonii, ale czegoś więcej. Przed nami era nowych usług, np.

serwisów VOD czy usług monitoringu
video. Sukces zależy w tym przypadku
tylko od pomysłowości i wykonania.
Telewizja hybrydowa
To wciąż nowość i ciekawostka ze
świata telewizji, ale coraz chętniej wykorzystywana przez kolejnych nadawców (w Polsce głównie przez Telewizję Polską). Ale ta innowacja powoduje
rozszerzenie działalności stacji, większy
kontakt z widzem, czy po prostu dodatkowe możliwości zarabiania. Po ten
sposób komunikacji z widzem i rynkiem, na pewno sięgną nowe stacje.
To tylko część wyzwań dla branży.
Rozwijające się technologie oraz coraz
większe wymagania widzów powodują, że nadawcy i operatorzy nie mogą
ani na chwilę zatrzymać się w swoim
rozwoju. Każde spóźnienie po prostu
kosztuje za dużo.
			
/red./

31

LOKOMOTYWY 2014

TV FLASH Lowe Media

Lokomotywy reklamowe 2014 roku
Dom mediowy Lowe Media przeanalizował przychody reklamowe telewizji pod kątem najbardziej
„dochodowych” gwiazd dziennikarstwa i publicystyki w roku 2014.
„Dzień na Żywo” wyprzedził propozycję emitowaną w kilku stacjach Polsatu – prowadzony przez Beatę Cholewińską, Joannę Górską, Bartosza Kurka, Mariusza Abramowicza i Krzysztofa Ibisza program „Nowy Dzień”, który przyniósł 91,9 mln zł
(w podsumowaniu 2013 roku „Nowy Dzień” także znalazł się
na drugim miejscu). Na trzecim miejscu uplasowali się Grzegorz
Miecugow, Tomasz Sianecki, Wojciech Zimiński, Grzegorz Markowski. Prowadzony przez nich w TVN24 program „Szkło Kontaktowe” zarobił 39,1 mln zł. Podobnie jak w wypadku dwóch
najbardziej dochodowych programów publicystycznych również „Szkło Kontaktowe” powtórzyło miejsce z podsumowania 2013 r.

Beata Cholewińskia i Krzysztof Ibisz
„Nowy Dzień”

materiały prasowe TV P

materiały prasowe TV Polsat

materiały prasowe TV Polsat

Gwiazdy dziennikarstwa i publicystki przyciągają reklamodawców i tym samym dają milionowe dochody telewizyjnym stacjom. „Dzień na Żywo” z oferty TVN24 utrzymał swoje miejsce
z 2014 r. i wśród propozycji publicystycznych okazał się najlepszą lokomotywą reklamową w polskiej telewizji także w 2014 r.
– wynika z rankingu Lowe Media.
W zestawieniu na czołówkę najlepiej zarabiających dla swoich stacji dziennikarzy wysunęli się Michał Cholewiński, Dagmara Kaczmarek-Szałkow, Joanna Kryńska, Igor Sokołowski – prowadzący w TVN24 (emitowany także w TVN24 Biznes i Świat”)
„Dzień na Żywo”. Ten program zarobił na reklamach aż 104,3
mln złotych (Michał Cholewiński od września pracuje dla TVP
Info – przyp. red.).

Przemysław Talkowski „Państwo w Państwie”

Programy i gwiazdy publicystyki, które zajęły podium, swą pozycję zawdzięczają głównie ogromnej liczbie emisji, a co za
tym idzie przerw reklamowych pokazywanych przy danej pozycji. Jak podkreśla Lowe Media, nie są to jednak najdroższe
emisje. – Spoty reklamowe o najgorszym wskaźniku efektywności kosztowej CPP (koszt dotarcia do procenta grupy docelowej), znajdują się w drugiej/trzeciej dziesiątce, tak jak „Biznes dla Ludzi” (TVN24 BiŚ), „To Był Dzień na Świecie” (Polsat
News2) czy „Na Pierwszym Planie” (TVP+TVP Info). Natomiast

Lokomot y w y reklamowe 2014 roku
1. 
Michał Cholewiński, Dagmara Kaczmarek-Szałkow, Joanna
Kryńska, Igor Sokołowski (Dzień na Żywo – TVN24, TVN24 BiS)
– 104,3 mln zł
2. 
Beata Cholewińska, Joanna Górska, Bartosz Kurek, Mariusz
Abramowicz, Krzysztof Ibisz („Nowy Dzień” – Polsat, Polsat
News, Polsat News 2 (do czerwca Polsat Biznes) – 91,9 mln zł
3. Grzegorz Miecugow, Tomasz Sianecki, Wojciech Zimiński, Grzegorz Markowski („Szkło Kontaktowe” – TVN 24) – 39,1 mln zł
4. 
Elżbieta Jaworowicz („Sprawa dla Reportera” – TVP 1) –
30,2 mln zł
5. Michał Olszański („Ekspress Reporterów” – TVP 2) – 25,3 mln zł

32

Tomasz Lis „Tomasz Lis na Żywo”

na najdroższe programy (średni koszt reklamowego spotu
30-sekundowego liczony cennikowo, bez ewentualnych rabatów) natrafimy przy publicystyce na TVP1 („Wszystko co Chcielibyście Wiedzieć o Giełdzie”, „Sprawa dla Reportera”, „Express
Reporterów” czy „Tomasz Lis na Żywo”) jednakże należy też
zauważyć, że są to pozycje generujące jedne z najwyższych
oglądalności (GRP/spot)” – komentuje najnowszy ranking Michał Bakalarczyk, Senior Media Planner z domu mediowego
Lowe Media.
/PC/
6. Andrzej Morozowski, Maciej Knapik („Tak Jest” – TVN24) –
24,3 mln zł
7. Tomasz Lis („Tomasz Lis na Żywo” – TVP 2) – 22,2 mln zł
8. Przemysław Talkowski („Państwo w Państwie” – Polsat, Polsat
News, Polsat News 2 (do czerwca Polsat Biznes) – 16,3 mln zł
9. Piotr Jacoń, Krzysztof Górlicki („Dzień po Dniu” – TVN24, TVN24
BiS) – 15,4 mln zł
10. Ewa Gajewska, Maciej Stroiński („To jest Dzień” – Polsat News)
– 13,6 mln zł
Źródło: Lowe Media. Kwoty wzięte pod uwagę przy tworzeniu rankingu pochodzą z danych cennikowych stacji telewizyjnych i nie uwzględniają ewentualnych
rabatów.
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MUX–8 według Polaków
Nowe stacje, a nie wersje HD dotychczasowych; więcej filmów, dokumentów i zagranicznego programmingu –
tak widzowie „urządzili” MUX–8 w badaniu MEC.
Polacy chcą kanału filmowego, wolą zagraniczne programy i nowe stacje, a nie wersje HD dotychczasowych
– mówią widzowie pytani o życzenia dotyczące oferty Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Wkrótce zapadną decyzje
dotyczące zagospodarowania ósmego multipleksu. W związku z tym, dom mediowy MEC postanowił zasięgnąć
opinii Polaków.
Gdyby to widzowie decydowali o kształcie kolejnego multipleksu, największe

Pożądany typ kanału na multipleksie

szanse na wprowadzenie tam nowych

Filmowy

kanałów mieliby nadawcy Discovery,
TVN i Polsatu. Widzowie zdecydowanie

Serialowy z produkcjami zagranicznymi

32%
23%

Sportowy

21%

Muzyczny

20%

Serialowy z polskimi produkcjami

19%

Informacyjny

programming wyparłby polski – pokazują wyniki badania agencji mediowej

49%

Lifestyle’owy (kuchnia, zdrowy styl życia,…

woleliby dostać nowe stacje, a nie wersje HD dotychczasowych. Zagraniczny

69%

Podróżniczy, dokumentalny

18%

Dziecięcy

13%

Kanały o jakim profilu chciałbyś/abyś, aby pojawiły się jeszcze ofercie naziemnej telewizji cyfrowej? Wskaż 3 typy.

MEC. – Przed kolejnym etapem cyfryzaJakie stacje chciałbyś mieć jeszcze w ofercie NTC?

cji i zagospodarowaniem ósmego mul-

Kanał z oferty Discovery

tipleksu, zapytaliśmy ponad 700 polskich internautów o życzenia dotyczące

płatnej telewizji – mówi Izabela Albrychiewicz, Prezes MEC.

57%

Kanał z oferty Kino Polska

54%

Nową stację TVP Dokument

42%

Inny kanał z oferty TVP

36%

Kanał z oferty Puls TV

33%

Kanał właściciela Fokus TV, Eski i Polo TV

30%

Kanał Agory (współwłaściciela Stopklatki…

26%

Inny
Trudno powiedzieć

my zaś informacje o wizerunku kanałów
obecnych i pożądanych w ofercie bez-

59%

Kanał z oferty BBC

rych nadawców wyniki mogą być wska-

klamodawcom po raz kolejny podsuwa-

62%

Kanał z oferty grupy Polsat

oferty telewizji naziemnej. Dla niektó-

zówką co do kierunków inwestycji. Re-

76%

Kanał z oferty grupy TVN

14%
4%

Lista stacji, które będą się starały o koncesję na nadawanie nie jest jeszcze pełna i precyzyjna. Ale możliwe, że pojawią się
na niej kanały z poniższej listy. Wybierz 8, które najbardziej chciałbyś mieć w ofercie bezpłatnej telewizji. źródło: A&I MEC

Które stacje naziemne widzowie chcieliby mieć w wersji
HD?
TVN

65%

Polsat

64%

TVP1

Chcemy zagranicznych seriali

58%

TVP2

55%

TVN7

47%
47

TVP Historia

Zapytani o typ kanału, jaki chcieli-

TV Puls
TVP Info

by dołożyć do oferty bezpłatnej te-
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28%
24%

Polsat Sport News

23%

Stopklatka

22%

lewizji, widzowie najczęściej wybierali kanał filmowy (blisko 70 proc.),

31%

źródło: A&I MEC
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podróżniczo-dokumentalny

(blisko

50 proc.) i serialowy z zagranicznymi produkcjami (32 proc.). Internauci w badaniu mogli wybierać trzy najbardziej pożądane profile stacji. Tylko niespełna co piąty badany chciałby
mieć dodatkowo w ofercie kanał informacyjny albo z polskimi serialami.
Zdecydowanie bardziej niż obecne kanały w wersji HD, polscy widzowie chcieliby otrzymać na multipleksie zupełnie nowe kanały. Ten drugi
scenariusz odpowiadałby aż 3/4 badanych przez MEC, podczas gdy tylko
24,3 proc. wolałaby mieć obecne stacje w wysokiej rozdzielczości. Zainteresowanie HD jest tylko nieco wyższe
wśród badanych mężczyzn (28 proc.)
oraz wśród mieszkańców miast pow.
500 tys. mieszkańców (27 proc.). Po-

DTT i/lub startowali w poprzednich

w badaniu TV Trwam HD (1,8 proc.),

konkursach o miejsce na multiplek-

Polo TV HD (5,5, proc.) i ATM Rozryw-

sach. 76 proc. badanych okazało za-

ka HD (9,6 proc.).

interesowanie kanałem z oferty Disco-

A gdyby otrzymanie nowych kana-

very, 62 proc. – kanałem Grupy TVN,

łów wiązało się z wyrzuceniem z ofer-

a 59 proc. – stacją Grupy Polsat.

ty bezpłatnej TV pewnej liczby kanałów

TVN i Polsat w HD

nad 58 proc. polskich internautów
wolałoby, aby w ofercie naziemnej te-

MEC zbadał też alternatywny scena-

lewizji pojawiły się nowe stacje z za-

riusz i zapytał widzów o to, jakie kanały

granicznymi programami, niespełna

z obecnej oferty TV naziemnej najbar-

42 proc. – postawiłoby na polski pro-

dziej chcieliby mieć w wersji HD. Oka-

gramming.

zuje się, że w tej kategorii prowadzą
kanały komercyjne „wielkiej czwór-

i Polacy otrzymali możliwość wyboru
tych, które wypadną? Widzowie zapytani przez MEC z jakich stacji zrezygnowaliby w takiej sytuacji najczęściej wybierali TV Trwam (59,2 proc.), Polo TV
(48,4 proc.) i Eskę TV (29,7 proc.). Najmniej chętnie zrezygnowaliby natomiast z dużych anten publicznego
nadawcy – tylko nieco ponad 5 proc.

Discovery, TVN i Polsat

ki”: TVN i Polsat, na które „głosowa-

na szczycie

ło” odpowiednio 65 i 64 proc. polskich

polskich internautów wskazało TVP2

internautów. Ranking pożądanych ka-

lub TVP1, za którymi uplasowały się

MEC zapytał badanych widzów także

nałów HD w dużej mierze odzwiercie-

TVN (7 proc.) i Polsat (7,3 proc.).

o wybór kanałów, które chcieliby do-

dla popularność rynkową poszczegól-

łożyć do oferty kolejnego multipleksu.

nych stacji – znacznie lepiej, w stosun-

Internauci wybierali osiem stacji z listy

ku do ich udziałów rynkowych wypa-

Badanie metodą CAWI zrealizował

nadawców (lub konkretnych kanałów),

dają w nim TVP Historia, Polsat Sport

MEC Analytics & Insight w grudniu

którzy deklarowali, iż mogą być zain-

News i Stopklatka. Najmniejszym za-

2014 r., na próbie 715 Internautów

teresowani obecnością w segmencie

interesowaniem widzów cieszyły się

w wieku 15+.

www.tvlider.pl

/red./
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Nasz r ynek podąża za

światowymi trendami
O rynku dystrybucji kanałów telewizyjnych w Polsce i nie tylko, z Barbarą Guźniczak, Prezesem
Zarządu T VPasja, rozmawiał Kuba Wajdzik.

Jak można w skrócie scharakteryzować nasz rynek dystrybucyjny?
Polski rynek dystrybucyjny zdecydowanie podąża za trendem nowych
technologii, który można zauważyć
od dawna na światowych rynkach
(np. obraz w 3D czy 4K, czy również
wszelakie medialne aplikacje, które
mają ułatwić nam życie).
Oprócz rynków europejskich obserwuję Zjednoczone Emiraty Arabskie. Odwiedzenie tego miejsca oraz
wizyta w Media City w Dubaju przekonało mnie, że jedyną słuszną drogą dla telewizji są platformy IPTV
oraz telewizja w Internecie. Kraje
arabskie na Bliskim Wschodzie inwestują na dużą skalę w nowe technologie, które co najmniej o 5 lat wyprzedzają nasze rozwiązania technologiczne. To, co tam jest normą,
u nas dopiero pojawia się na rynku jako nowość. Tym samym traktuję wizytę w Emiratach jak podróż do
przyszłości, która pozwala mi skierować swój własny biznes na właściwy tor. Takim przykładem jest podpisanie przez TVPasja wraz z firmą
Max Media umowy na kanał dziecięcy DUCK TV dla platformy IPTV My
HD. Oferta jest skierowana do każdego klienta, który zakupi dekoder.
To coś w rodzaju naszej telewizji na
kartę, ale oferta kanałów nie jest zawarta „stricte” u danego operatora,
a w samych Set Top Box’ach.
Nasz rynek, na tle innych krajów
europejskich, wciąż jest na początku

36

drogi. Nowe usługi jak OTT, pay per
view, VOD, telewizja „a la carte” są
już oczywiście oferowane, ale tylko
u większych operatorów oraz na platformach cyfrowych. Polski rynek kablowy w bliskiej przyszłości czeka również konsolidacja, która dokonała się
już na innych rynkach europejskich.
Nowym klientem rynku dystrybucyjnego stają się operatorzy telefonii komórkowej. Telewizja podana
właśnie w taki sposób, trafia przede
wszystkim do młodego odbiorcy,
któremu stacjonarna telewizja zaczyna być obca, a jego jedynym źródłem komunikacji staje się podręczny telefon, który oferuje nie tylko
serwisy społecznościowe, ale również pożądaną telewizję.
Czy większość kanałów w Polsce samodzielnie odpowiada za
dystrybucję?
Kanały telewizyjne, które wchodzą dopiero na polski rynek, nie są
w stanie zająć się samodzielnie dystrybucją. Brak znajomości rynku lub
przyrównywanie go do lokalnego
własnego biznesu danego kraju, nie
sprawdza się w praktyce. Zatem kanał, który próbuje sam pokonać taką
barierę, nie ma szans na szybkie pozyskanie naszego rynku. Nawet polskie kanały często poszukują indywidualnego dystrybutora, który zna doskonale operatorów telewizji kablowych, ich potrzeby oraz prawa rynku. Na taką samoistną dystrybucję

na pewno mogą pozwolić sobie takie koncerny jak: TVP, Polsat czy TVN
oraz markowe kanały Discovery, Eurosport, które mimo wszystko potrzebują lokalnego wsparcia w postaci dedykowanego przedstawiciela danego kanału.
Jakie największe problemy pojawiają się na polskim rynku
dystrybucyjnym?
Największym problemem jest przede
wszystkim wejście naziemnej telewizji DVB-T, która w dobie transformacji społeczeństwa informacyjnego zrobiła spore zamieszanie. Otóż,
tzw. MUX’y oraz bezpłatne kanały
zabrały dystrybutorom płatnych telewizji pewną cześć konsumenckiego rynku, który przy tak dużym nasyceniu kanałów stał się bardziej wybredny. Nadawcy spoza NTC starają się zachęcić potencjalnego klienta dodatkowymi atutami jak bardzo
wysoka jakość sygnału czy dodatkowe usługi na aplikację dla smartfonów i tabletów.
Jeśli chodzi o prawo i umowy,
nadawcy stali się bardziej przyjaźni
w stosunku do operatora. Zachodnie rynki zaczęły bardziej ufać polskim przedsiębiorcom. Zagraniczne
korporacje zgadzają się na zmiany
dotyczące jurysdykcji sądów polskich czy powołują się na konwencję umów transgranicznych, co
daje nam również możliwość negocjacji w przypadku sporów.
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Polski rynek charakteryzuje się
dużym nasyceniem polskojęzycznymi kanałami. Czy na rynku jest
miejsce na kanały w wersjach
niepolskojęzycznych?
Jeśli chodzi o zagraniczne kanały uważam, że każdy nowy nadawca powinien tłumaczyć kanał przynajmniej
w 20 proc. na początek. Taką sytuację
mamy np. z kanałem Brava HD (muzyka klasyczna) oraz DjazzHD (jazz,
blues). Przy sprzedaży kanałów w momencie, kiedy pojawiła się informacja o ich planowanym tłumaczeniu,
można było zaobserwować tendencję wzrostową sprzedaży. Najlepiej jeśli kanał ma możliwość zmiany wersji
językowej, np. na sześć różnych języków, co też jest praktykowane. Taka
usługa pozwala na dużą elastyczność
w stosunku do naszych konsumentów
oraz daje większą szansę na sprzedaż kanału. Pamiętajmy o tym, że coraz więcej obcokrajowców pozostaje
w Polsce i wręcz poszukuje dla siebie
ciekawych kanałów.
Na pewno jest miejsce na kanały niepolskojęzyczne. Przykładem jest
pozyskany niedawno przez TVPasja
kanał Folx TV, koncentrujący się na
niemieckich szlagierach i nadawany w języku niemieckim. Stacja promuje przeboje i pieśni największych
gwiazd muzyki ludowej. Znajduje on
bardzo duże zainteresowanie w regionach choćby Górnego i Dolnego
Śląska, Zachodniego Pomorza, Trójmiasta czy w rejonach Opola.
Jakich kanałów brak jeszcze na
polskim rynku, a na które może
być zapotrzebowanie?

www.tvlider.pl

Duże zapotrzebowanie jest na włoskie kanały. Bardzo pożądanym kanałem jest na pewno Super Tenis
HD. Niestety, prawa na Polskę są stosunkowo drogie i nadawca nie podjął jeszcze decyzji. Kablówki same pytają nas o ten kanał z racji dużej popularności polskich gwiazd tenisa.
Oczywiście większość praw do znaczących rozgrywek mają duzi gracze
w Polsce.
Jak w ygląda dystrybucja kanałów w Polsce w miejscach typu
hotele & restauracje?
To bardzo ciekawy rynek, ale mocno niszowy. Notorycznie kontroluję menagerów restauracji, upominając ich o nielegalnym emitowaniu publicznych kanałów, żądając
zawarcia stosownej umowy. Taka
sytuacja często wynika z nieznajomości prawa jakie obowiązuje
w przypadku tzw. klienta komercyjnego. Mamy w planach zająć
się tym niszowym rynkiem, chcąc
usystematyzować warunki legalnej
dystrybucji kanałów w pubach, hotelach oraz restauracjach.
Jakie kanały zagraniczne z Waszej oferty cieszą się największym zainteresowaniem?
TVPasja ma bardzo szerokie portfolio
swoich kanałów w myśl naszego hasła „Pasja łączy ludzi, a my z pasją łączymy kanały”. Trudno faworyzować
poszczególne kanały, ale na pewno
bardzo dużą popularnością cieszy się
kanał dziecięcy DUCK TV. Duży sukces odnieśliśmy również z kanałami Brava HD oraz Djazz.tv HD, które są adresowane do widza o sprecyzowanych gustach. Klienci tęsknią
za sztuką, teatrem, a w dzisiejszym
świecie tak trudno znaleźć czas, by
udać się do filharmonii czy na koncert. Trudno jednak oceniać kanały, gdyż jak wcześniej wspomniałam,
każdy region rządzi się swoimi prawami, a każda kablówka ma zupełnie inne zapotrzebowania.
Jakie są najbliższe plany firmy?
Ostatnio pojawiły się kolejne
nowości w ofercie firmy…

fot. archiwum T VPasja

Z kolei jeśli chodzi o badania
rynkowe, wyspecjalizowane firmy,
w tym Nielsen Audience Measurement, dostarczają stosownych informacji jak określenie rankingów najbardziej oglądanych kanałów tematycznych. Obecnie więksi operatorzy kablowi mają już możliwość na
swoich urządzeniach zweryfikować
pozycję oglądalności danego kanału, co z kolei pozwala im sprawdzić
faktyczne zapotrzebowanie kontentu dla swoich abonentów.

Barbara Guźniczak,
Prezes Zarządu T VPasja
TVPasja ma wiele planów, których
oczywiście nie mogę do końca zdradzić. Na pewno będziemy pozyskiwać nowe kanały oraz rozszerzać
dystrybucję nie tylko w telewizjach
kablowych, platformach, ale również
u operatorów telefonii komórkowej
w aplikacjach, a także u klientów komercyjnych.
Ostatnio pozyskaliśmy nowe kanały m.in. Al Jazeera. Trwają negocjacje z kolejnymi nadawcami.
Współpracujemy również ściśle z firmą RR Media, która prowadzi 650
kanałów transmisji na żywo, wiele mediów strumieniowych i VOD
w skali globalnej. Firma ta wspiera
wszystkie formaty telewizji, w tym
SD, HD, 4K, 3D. Udało nam się sprzedać pierwszego satelitę Hot Bird 13
dla naszego nowego kontrahenta.
Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do sprzedaży kanałów telewizyjnych.
Naszym celem jest zawsze to
samo motto: walczymy do końca
i nigdy się nie poddajemy, a tematy niemożliwe stają się możliwe!
Dziękuję za rozmowę.
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System identyfikacji firmy tworzymy

zaczynając od logo
Z Adamem Lisem, Dyrektorem Kreatywnym w Agencji Papajastudio rozmawiał Jakub Wajdzik.

Czym w dzisiejszym świecie jest logotyp?
Kształtowanie marki to precyzyjnie zaplanowany proces prowadzący do zbudowania świadomości marki i zwiększenia lojalności klientów. Jednym
z etapów tego procesu jest stworzenie znaku graficznego, logotypu, symbolu, który uruchomi naszą inteligencję, wyobraźnię i emocje. Podświadomie wykreuje nasze potrzeby. Czy wyobraża Pan sobie markę Coca Cola bez
logotypu będącego kwintesencją radości, szczęścia, albo McDonald’s, którego podświetlony symbol już z daleka
pobudza nasze kubki smakowe?
Nie. Ale czy wszystkie firmy potrzebują logotypu? Mam wrażenie, że
niektóre przedsiębiorstwa traktują
logotyp jak fanaberię.
Każda firma powinna posiadać logotyp. Fanaberią jest jego brak. Nazwa
dla marki jest tym, czym imię dla człowieka. Logo to nasza twarz. Jeden
mały znak powinien przekazywać odbiorcy to, co chcielibyśmy, aby o nas
pomyślał. Jest najistotniejszym elementem tożsamości wizualnej. Dlatego jego zaprojektowanie jest tak trudne i wymaga wielu lat doświadczeń,
talentu i umiejętności.
A kiedy mówimy o dobrym logotypie?
Zadaniem dobrze zaprojektowanego
znaku jest jego ponadczasowość. Logotyp musi wytrzymać próbę czasu. Po
kilkunastu, kilkudziesięciu latach będzie mu potrzebny drobny lifting, aby
mógł funkcjonować dalej. Tak dzieje
się w przypadku logo PKO Banku Polskiego zaprojektowanego przez Karola Śliwkę, niedawno, w 2012 roku
odświeżonego. Aby jednak znak był
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dobry, musi być zaprojektowany przez
osoby znające się na tym i specjalizujące się w projektach identyfikacji wizualnej. To pozornie kilka kształtów, ale
to niezwykle istotne elementy, które
zdecydują, czy klient, konsument skojarzy naszą firmę, czy też nie.
A co z nazwą. Domyślam się, że jest
równie istotna jak strona graficzna?
Nazwa jest nieustannie przekazywana dalej, podczas rozmów, na opakowaniach, wizytówkach, mailach, dokumentach firmowych, itp. Wydaje się, że
nazwanie firmy jest tak proste, jak znalezienie imienia dla własnego dziecka.
Nic bardziej mylnego. Każdy, kto ma
dziecko wie, że potrzeba czasu, ale także kompromisu, do wybrania tego najodpowiedniejszego określenia. Ważne,
aby jak mawiał Danny Altman, założyciel jednej z największych agencji brandingowych A Hundred Monkeys dobra
nazwa uruchamiała wyobraźnię i łączyła cię z ludźmi, do których chciałbyś dotrzeć.
Czyli wybierając nazwę dla naszej
firmy należy myśleć o prostocie?
Łatwo powiedzieć. Jeff Bezos twórca sklepu Amazon.com został zapytany dlaczego właśnie tak określił swoją firmę. Wie Pan co odpowiedział? Bo
to przecież największa rzeka na ziemi,
czyli największy wybór na ziemi. Banalnie proste!
Na jakim etapie są polskie firmy
brandingowe?
Z każdym rokiem wiedza firm, dotycząca projektowania graficznego znacząco zwiększa się w naszym kraju. To
bardzo cieszy, że przedsiębiorcy i osoby zarządzające markami wiedzą, że

dobra nazwa, logo i co za tym idzie
system identyfikacji wizualnej są istotne. Jednak głównym problemem nadal
jest to, że często właściciele firm, przy
wyborze agencji, która ma się zając ich
wizerunkiem, kierują się jedynie ceną.
Czy kupiłby Pan dobry samochód za
kilkaset złotych?
Oczywiście, że nie. Zgadzam się, że
dobry produkt musi kosztować. Ale
w takim razie gonimy ten zachód,
czy już go przegoniliśmy?
Konkurencja z zachodu wyznacza
w wielu branżach trendy i proszę na
przykład zobaczyć, jak wspaniale wygląda sektor bankowy – ile dobrych
znaków funkcjonuje na rynku. Jak spójnie zaplanowana jest komunikacja wizualna: począwszy od projektu logo,
materiałów firmowych, strony internetowej, materiałów marketingowych,
a na wystroju spójnym z firmową kolorystyką kończąc. Warto wspomnieć, że
polskie projekty nagradzane są na międzynarodowych konkursach, a także
drukowane w międzynarodowych albumach. Jednym z takich prestiżowych
publikacji jest album Taschen przedstawiający najlepsze znaki graficzne oraz
druki akcydensowe z całego świata.
Muszę pochwalić się, że wielokrotnie
publikowane były tam nasze, realizowane przez agencję Papajastudio projekty identyfikacji wizualnej dla takich
marek jak m.in.: Nowy Sącz, AED, Ełk,
Stereofonia.
Czyli w Polsce jest lepiej niż przypuszczałem?
Od strony wykonawczej u nas w kraju jest coraz więcej znakomitych projektantów. Rośnie zdrowa konkurencja, która zawsze motywuje do jeszcze
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PAPAJASTUDIO
Firma specjalizuje się w kreowaniu kompleksowego wizerunku marek w Polsce oraz za granicą. Posiada
doświadczenie z prestiżowymi firmami, jak m.in.: Wiśniowski, PKP S.A., Skanska, TESCO, Maspex, Kraków Airport, CTL Logistics. Firma zaprojektowała i wdrożyła serwisy internetowe dla m.in.: Kazar, Inglot, Jantoń. Papajastudio jest autorem wyróżnianych kampanii wizerunkowych, promocyjnych dla urzędów miast (Nowy Sącz, Ełk, Przemyśl), a także kampanii sprzedażowych (SyS) i launchingowych (Konspol). Agencja otrzymała liczne nagrody w prestiżowych konkursach: Kreatura (nagroda główna), Vidical
(dwa złote medale, srebrny medal), KTR (nominacja w kategorii design).

A które ze stacji telewizyjnych mają
Pana zdaniem najlepsze logotypy?
Logo jest punktem wyjścia do dalszej
komunikacji z grupą docelową, dlatego świetnym przykładem jest CNN czy
NBC. Te zagraniczne przykłady pokazują jak świetny znak w zasadzie się
nie starzeje, jest ponadczasowy. Takie znaki uwielbiam i do tego dążymy
w procesie projektowania w Papajastudio. Jeśli chodzi o polskie przykłady
nie mam tutaj zdecydowanych faworytów. Jest wiele do zrobienia w tej materii. Chętnie podjęlibyśmy się ciekawego zlecenia właśnie w tym zakresie.
Na przestrzeni lat funkcjonowania agencji Papajastudio zaprojektowaliście dziesiątki znaków. Jaki
z dziedziny szeroko rozumianych
mediów jest dla Pana szczególny?
Rzeczywiście było ich wiele, ale ogromną przyjemność sprawiło nam odświeżenie logo Polskiej Komisji Filmowej. To
największa w Polsce organizacji skupiająca ludzi filmu, dlatego ciążyła na
nas bardzo duża odpowiedzialność.
Efektem naszych działań jest logo posiadające kilka metafor. Znak przedstawia zarówno kamerę, jak i kadr filmowy, a zastosowana kolorystyka oraz
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zmiękczone linie nawiązują do logo
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom, rozpoznawalnym wizerunkiem,
spójnym logo Polska Komisja Filmowa,
będzie jeszcze efektywniej reprezentować polskie produkcje filmowe za granicą.
W takim razie teraz czas na kuchnię. Co trzeba brać pod uwagę przy
projektowaniu logo?
Projektowanie logotypu to skomplikowany proces wymagający dużego doświadczenia i wiedzy. Zanim przedstawiciele firmy będą się cieszyć nowym
znakiem identyfikującym ich markę,
należy wykonać kilka procesów, które
pozwolą lepiej zrozumieć zakres działania firmy. Obszar, w którym się porusza, kierunek w jakim zmierza. Dlatego
w zależności od firmy pierwszym z etapów jest analiza danych zastanych dla
nowych podmiotów, lub analiza marki dla firm, które zdecydowały się na
rebranding. Dla lepszego zrozumienia
całości często wykonujemy również
badanie wizerunku, połączone z badaniem marketingowym. Uważamy, że
świetne projekty nie biorą się znikąd,
a ich fundamentem są solidnie zebrane dane. U podstaw prac analitycznych
znajdują się cele i potrzeby klienta.
Bez solidnie przeprowadzonego etapu
briefingu i prac analitycznych nie da się
stworzyć dobrego znaku. Mając już założenia, co do tożsamości marki można przejść do projektowania. Nasza
agencja brandingowa ma swój know–
how odnośnie etapu prac kreatywnych. W prace nad znakiem zaangażowanych jest zawsze kilku Projektantów, a także Strateg i Project Manager,
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bardziej wytężonej pracy. Ponadto rośnie świadomość klientów, którzy
zdają sobie sprawę, że dobre logo to
baza, podstawa dla ich działalności. To
od logo budujemy system identyfikacji firmy. Dobrym przykładem jest tutaj ostatni rebranding firmy Wiśniowski naszego autorstwa. To już nie firma kojarzona z Nowym Sączem, „Wiśniowski“, ale międzynarodowy gracz
o wzorowym wizerunku.

Adam Lis, Dyrektor Kreatywny
który jest równocześnie opiekunem
klienta. Dopiero potem dział projektowy kreuje unikatowy znak graficzny.
To w takim razie na koniec jakie są
najczęstsze błędy popełniane przy
projektowaniu logo?
Brak poważnego podejścia do logotypu. Zlecenie projektu znajomemu „artyście“ albo „grafikowi“, który z kreowaniem znaku niewiele ma wspólnego. Najgorszym z możliwych rozwiązań jest zgłębianie samemu wiedzy dotyczącej projektowania znaku albo szukanie gotowych logo w internecie. Dobre logo to inwestycja w markę i w wizerunek firmy. Tylko specjalistyczne
agencje brandingowe zajmujące się
projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej są odpowiednim partnerem do współpracy, któremu powinno powierzać się projekty znaków. Jak
boli nas ząb, to przecież nie idziemy
do okulisty, tylko dla specjalisty z danej dziedziny. W tym wypadku powinno być tak samo.
Dziękuję za rozmowę.
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Nowy wymiar uśmiechu
W dziedzinie telewizyjnej rozrywki nadawcom przybył ważny konkurent, jakim są obecnie serwisy internetowe.
Jednak wciąż kanały telewizyjne starają się dotrzymać kroku wszelkim trendom i skutecznie rywalizują o widzów.

Rozrywką w telewizji są dzisiaj wszelakie formy. W zasadzie nawet serwisy informacyjne zmierzają w stronę infotainment czyli połączenie wiadomości i rozrywki. Sztandarowym przykładem łączenia tych dwóch gatunków jest codzienny
talk-show Jedynki „Świat się kręci”. Rozrywka to dzisiaj także duże widowiska
telewizyjne w stylu „Tańca z gwiazdami”, „Mam talent” czy „The Voice of Poland”. Klasyczna rozrywka w postaci seriali komediowych i programów kabaretowych zeszła na dalszy plan. Jednak nie
oznacza to, że nie jest chętnie oglądana.
Mniej polskich seriali
W Polsce od kilku lat produkuje się
znacznie mniej seriali komediowych
niż kilka lat temu. W przeszłości bardzo dużą liczbę takich produkcji serwowała TV Polsat. W sezonie jesiennym stacja emitowała zaledwie jeden
taki tytuł – wciąż niezmiernie popularny „Świat według Kiepskich”. Mniej
też produkuje stacja TVN, która kiedyś z sukcesem przenosiła na polskie
ekrany zagraniczne formaty takie jak
choćby „Kasia i Tomek” czy „Niania”.
W wiosennej ofercie stacji pojawią się
jednak nowości komediowe, co dobrze zwiastuje temu gatunkowi. Pierwszy, własny serial komediowy z Cezarym Pazurą w roli głównej będzie mieć
TV Puls. Jednak od wielu lat producentem seriali komediowych cieszących się największą popularnością pozostaje TVP, która w swojej wiosennej
ofercie ma premierowy sezon „Rancza”, „Rodzinki.pl”, czy komediowo-obyczajowej produkcji „O mnie się nie
martw”. O potencjale popularności seriali komediowych niech świadczą wyniki serialu „Ranczo”, którego premierowe emisje w TVP1 w 2014 r. oglądało
ponad 6 mln widzów. O takim wyniku

40

nawet największe widowiska telewizyjne mogą jedynie pomarzyć.
Mniej kabaretów
Telewizje obecnie rzadko produkują programy kabaretowe. I w tym sektorze także największe tryumfy święci telewizja publiczna. W wiosennej ramówce znalazł się m.in. nowy show
z kabaretem Paranienormalni w roli
głównej. Kabaretowe produkcje pojawiają się także na antenie TV Polsat,
która ostatnio skupia się na koncertach
kabaretowych, cieszących się dużym
zainteresowaniem widzów.
W telewizji jednak ze świecą można szukać program rozrywkowych,
które wyróżniało inne podejście do humoru. Następców „Kabaretu Starszych
Panów”, „Kabaretu Olgi Lipińskiej” czy
programu „Za chwilę dalszy ciąg programu” nie ma wielu…
Duża oferta
Obecnie na polskim rynku działa kilka
stacji telewizyjnych oferujących szeroko rozumianą rozrywkę. W ofercie Naziemnej Telewizji Cyfrowej nadają dwa
kanały rozrywkowe. TVP Rozrywka to
tematyczny kanał telewizji publicznej.
Oferuje pełny wachlarz programów:
od kabaretów, koncertów, po teleturnieje. Nadawca korzysta ze swojego
bogatego archiwum. Drugim kanałem
obecnym w NTC jest ATM Rozrywka.
Główną domeną stacji są polskie seriale komediowe znane z anteny TV Polsat. Jednak na antenie można znaleźć
także inne propozycje jak: filmy, bajki
czy seriale paradokumentalne.
W ofercie telewizji satelitarnej i kablowej widzowie mają do wyboru
jeszcze kilka kanałów, które walczą
o uśmiech widza. Viacom International Media Networks nadaje w Polsce

aż trzy kanały: Comedy Central, Comedy Central HD i Comedy Central
Family. Kanały swój program koncentrują głównie na amerykańskich serialach komediowych. Na antenach stacji
nie brakuje polskiego kontentu, są to
jednak głównie seriale znane z anteny
TV Polsat (m.in. „Rodzina zastępcza”
oraz „Daleko od noszy”).
W ostatnim okresie czasu, stację
FOX Life zastąpił kanał FOX Comedy
oferujący popularne amerykańskie sitcomy. Sto procent kontentu komediowego mają kanały HBO Comedy i HBO
Comedy HD, na których emitowane
są filmy oraz seriale komediowe, m.in.
„Współczesna rodzina”, „Ekipa”.
Seriale komediowe można znaleźć również w ofercie innych stacji, np. Puls 2 emituje brytyjskie „Allo,
Allo”, ale także animacje komediowe
(np. „Zwariowane melodie”), TVP Seriale sięga po klasykę serialową, a Kino
Polska po polskie komedie.
Liczby i fakty
W styczniu 2015 r. najpopularniejszą
stacją stricte rozrywkową w grupie 4+
była TVP Rozrywka. Stacja osiągnęła
1,2% udziału w rynku (rok wcześniej
0,91%). Drugą stacją była ATM Rozrywka – 0,75% udziału w rynku (rok wcześniej 0,87%). W grupie 16–49 liderem
także jest TVP Rozrywka z wynikiem
1,07% udziału w rynku wobec 0,86%
rok wcześniej.
Niewykluczone, że kolejne koncerny będą próbowały tworzyć tematyczne stacje telewizyjne o profilu komediowym, cieszą się bowiem stałą popularnością, mimo rozwoju nowych
mediów. Szeroki uśmiech jest na wagę
złota i dla odbiorców i nadawców.
Ewa Bryćko-Andruszczyszyn
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Doświadczenia nie da się skopiować
Z Zuzanną Dobrucką-Mendyk, Zastępcą Kierownika Redakcji Audycji
Rozrywkowych TVP2 ds. TVP Rozrywka, rozmawiał Jakub Wajdzik.

TVP Rozrywka istnieje już blisko
dwa lata. Jak oceniają Państwo sytuację kanału na rynku TV?
TVP Rozrywka to kanał o stałym wzroście udziałów i mocnej pozycji wśród
anten tematycznych na polskim rynku telewizyjnym. Obecnie (od 1 stycznia 2015 r.) średnie udziały anteny
kształtują się w grupie 4+ na poziomie
1,22%, a w grupie 16–49 na poziomie 1,05%. W rankingu kanałów telewizyjnych (monitorowanych przez AGB
Nielsen Media Research – 167 stacji),
TVP Rozrywka zajmuje 14 miejsce pod
względem udziałów w grupie 4+. Sukcesem anteny jest znaczny wzrost rocznych udziałów. W 2013 r. antena osiągnęła średnie udziały w grupie 4+ na
poziomie 0,48% i 0,46% w grupie 16–
49. Natomiast rok 2014 zakończyła na
poziomie 0,93% udziałów w grupie 4+
i 0,85% w grupie komercyjnej.
Pod względem repertuaru i jakości, antena jest oceniana przez widzów
wysoko. I nie tylko przez widzów: TVP
Rozrywka otrzymała nagrodę SAT Kurier Awards 2013.
Telewidzowie uwielbiają rozrywkę.
Co cieszy się największą popularnością w ofercie TVP Rozrywka?
Największą popularnością cieszą się pasma programów kabaretowych, a także widowiska muzyczne. Widzowie
uwielbiają kabarety, zarówno te najnowsze (Kabaret Hrabi, Kabaret Paranienormalni), jak i nieco starsze („Spotkania z balladą”). Wpływ na to ma
wysoka jakość programów, jak i długoletnia tradycja Telewizji Polskiej w ich
realizowaniu, szczególnie cykli kabaretowych czy kabaretonów, jak „Mazurska Noc Kabaretowa” czy „Festiwal
Kabaretu Koszalin”. Programy kabaretowe w TVP Rozrywka osiągają ponad
2% udziałów. Widzowie chętnie oglądają także programy muzyczne, starsze
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i te obecnie produkowane przez TVP.
Dużą popularnością cieszą się takie cykle jak „Śpiewające fortepiany” czy
„The Voice of Poland”.
Siłą stacji są bogate zasoby archiwum TVP. Jednak oferta stacji nie
ogranicza się tylko do archiwum,
ale kanał produkuje również własny kontent. Jakie są plany produkcyjne stacji?
Antena korzysta z zasobów archiwalnych TVP i rzeczywiście jest to jej atut.
Ale TVP Rozrywka jest młodą stacją,
w której pracują ludzie z pomysłami
i tworzą własne programy. Nasze dotychczasowe produkcje to cykle: „A la
show”, „Szperacze.tv”, „Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia jednego
przeboju” (program realizowany w koprodukcji z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu), „W rytmie disco”, „Karnawał z Europą”, „Zrób sobie gębę”,
„10 Paranienormalnych historii” i inne.
Rekonstruujemy i montujemy na nowo
najciekawsze i najlepsze programy rozrywkowe TVP, jak „Czar par” czy festiwale w Sopocie i Opolu, współpracujemy z archiwami Ośrodków Regionalnych, prezentując ich najlepsze zasoby.
W ramach „Weekendów z Gwiazdą” realizujemy wywiady i reportaże,
obchodzimy z naszymi widzami święta – Boże Narodzenie, Walentynki, czy
Mikołajki. Dokonujemy także zakupów
licencyjnych programów: „Śpiewające
fortepiany”, „Cyrki świata” i licznych
koncertów zagranicznych.
Mimo korzystania z zasobów telewizji, TVP Rozrywka jest anteną żywą,
rozwijającą się i twórczą.
Wydawałoby się, że najprościej byłoby skopiować niektóre programy
TVP. Jednak, np. programy kabaretowe to wciąż absolutna domena
telewizji publicznej. Dlaczego sta-

cje komercyjne tak rzadko sięgają
po tego typu rozrywkę?
Telewizja Polska od lat tworzy programy rozrywkowe, a szczególnie programy kabaretowe. To tradycja telewizji publicznej, a szczególnie Dwójki. Współpracujemy z artystami, którzy mają do nas
zaufanie, większość z nich rozpoczynała
swoją karierę telewizyjną właśnie w TVP.
Od lat Telewizja Polska realizuje wiele
rozrywkowych przedsięwzięć: Kabareton w Opolu, Mazurska Noc Kabaretowa, Festiwal Kabaretu w Koszalinie, Kabaretowa Noc Listopadowa. Dzięki nam
najlepsze kabarety zdobyły popularność,
nie obawialiśmy się bowiem pokazywać
debiutantów. Takich relacji i doświadczeń nie da się prosto skopiować.
Czy w dobie reality show, talent
show i wielkich widowisk telewizyjnych, „szlachetna rozrywka” jak
choćby w postaci Kabaretu Starszych Panów czy Kabaretu Olgi Lipińskiej ma szansę na szerokie zainteresowanie widzów?
Myślę, że oglądalność tych programów
nie będzie tak wysoka jak współczesnych show telewizyjnych. Jednak to nie
jedyny warunek emisji. Nie należy rezygnować z emitowania „szlachetnej rozrywki”. To jest dorobek polskiej sceny
rozrywkowej, historia polskiej rozrywki.
Na szczęście nadal wielu widzów chętnie wraca do takich programów.
TVP Rozrywka jako pierwsza stacja po latach przypomniała najstarsze
„Spotkania z balladą” z legendarnymi
prowadzącymi – Jerzym Stuhrem i Bogusławem Sobczukiem. Wkrótce na
antenie znajdzie się „Weekend z Kabaretem Dudek” (z okazji 50. rocznicy powstania tego kabaretu). Przygotowywane są także wieczory z Kabaretem Olgi Lipińskiej.
Dziękuję za rozmowę.
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fot. archiwum FOX

Chcemy dostarczać rozrywkę
na najwyższym poziomie
Z Carlosem Ortegą, Executive Vice President FOX International Channels Central & Eastern Europe, rozmawiał Kuba Wajdzik.

Skąd wzięła się decyzja w sprawie
rebrandingu kanału FOX Life?
Zmiana jest wynikiem ewolucji marki.
Na każdym rynku staramy się dostosować ofertę kanałów do oczekiwań widzów, by dostarczyć im jak najlepszą
i najbardziej zróżnicowaną rozrywkę
na najwyższym poziomie.
FOX Comedy to kolejna silna pozycja w ofercie FOX International Channels, która poszerza nasze portfolio kanałów rozrywkowych. Chcemy zaoferować polskim widzom to, co mamy
najlepszego w naszej ofercie i co jest
najlepiej dostosowane do ich oczekiwań. Ta zmiana w wyraźny sposób
spozycjonuje kanały FOX i FOX Comedy pod względem oferowanej różnorodności programowej.
Jak wynika z badań jakie przeprowadziliśmy we wrześniu 2014 r., koncept kanału komediowego spotkał się
z dużą akceptacją widzów, którzy szukają w telewizji wybuchowej mieszanki komedii i oczekują możliwości większego wyboru.
Rozrywka to bardzo pożądany
kontent przez widzów, nie tylko w Polsce. Co wypełni ramówkę stacji?
W ramówce FOX Comedy znajdą się
współczesne seriale komediowe, najczęściej pokazywane widzom po raz
pierwszy w Polsce, przez sitcomy, kultowe animacje dla dorosłych jak również wiecznie żywe klasyki.
W ramówce kanału znajdą się najnowsze sezony seriali komediowych takich jak „Współczesna rodzina”, „Jess
i chłopaki”, animacji dla dorosłych „Family Guy: Głowa rodziny” czy „Simpsonowie”. Nie mogło zabraknąć także atrakcji dla fanów wiecznie żywych klasyków

42

– po latach nieobecności wraca na polskie ekrany kultowy serial „M*A*S*H”.
Na wielu rynkach obserwujemy
kryzys twórczy w dziedzinie produkcji seriali komediowych. Czy to
nie zniechęca Państwa w tworzeniu stacji komediowej?
Nasza decyzja oparta jest na analizie
i badaniach polskiej widowni, z których
wynika, że jest zapotrzebowanie na tego
typu programy. W ramówce FOX Comedy dominują seriale amerykańskie, które zostały docenione przez tamtejszą widownię i doczekały się już kilku sezonów, m.in. „Współczesna rodzina”, „Jess
i chłopaki” czy „Świat według Mindy”.
Zdecydowanym rekordzistą jest jednak
serial „Simpsonowie”, który cieszy się
nieprzerwaną popularnością od początku lat 90. i obecnie mówi się o produkcji
kolejnego już 27 sezonu.
Na polskim rynku istnieje bardzo
duże nasycenie kanałów. Co ma wyróżniać FOX Comedy na tle rynku?
FOX Comedy to wybuchowa mieszanka współczesnych komedii, najczęściej
pokazywanych widzom po raz pierwszy w Polsce, kultowych animacji dla
dorosłych i wiecznie żywych klasyków.
FOX Comedy to kanał, który dzięki precyzyjnie spozycjonowanej ofercie programowej zapewni chwilę zapomnienia przed telewizorem i poprawi nastrój nawet najbardziej wymagającym
widzom.
Kanał wyróżnia się wysoką jakością, począwszy od oferty programowej, przez nadawanie w jakości HD, aż
po identyfikację wizualną. Wierzymy,
że te cechy zostaną zauważone i docenione przez wymagających widzów
płatnej telewizji.

Zjawiskiem stale nękającym polskie
telewizje jest piractwo. Kanały FOX
od dawna w Polsce udostępniają
bardzo szybko swoje premiery. Czy
też tak będzie w przypadku seriali
komediowych?
W ramówce naszego kanału znajdują
się seriale wyprodukowane na przełomie kilku ostatnich lat, obecne na ekranach widzów na całym świecie. Gorące premiery programów tuż po amerykańskich debiutach to domena kanału FOX, niemniej także seriale komediowe znajdują się w rankingach programów najczęściej oglądanych za pośrednictwem nielegalnych źródeł, dlatego nowe seriale komediowe również będziemy starali się wprowadzać
do Polski niedługo po ich amerykańskich premierach. Chcemy umożliwić
widzom FOX Comedy dostęp zarówno
do wcześniejszych, jak i najnowszych
sezonów ich ulubionych pozycji.
Jak wygląda pozycja stacji FOX Comedy na innych rynkach?
FOX Comedy to najnowsza marka
w portfolio kanałów rozrywkowych
FOX International Channels. Polska jest
trzecim rynkiem na którym pojawił się
ten kanał i na wszystkich jest bardzo
dobrze przyjmowany. FOX Comedy jest
dostępny od listopada 2014 r. we Włoszech i Ameryce Łacińskiej, gdzie zbiera pozytywne opinie zarówno od widzów, jak i prasy. We Włoszech na przykład systematycznie rośnie oglądalność
kanału i pojawiają się w prasie pochlebne artykuły, w których FOX Comedy jest
uznawany za kanał z dużym potencjałem, który niesie duże ryzyko uzależnienia się od oglądania go bez przerwy.
Dziękuję za rozmowę.
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fot. archiwum Viacom

Telewizja to przede wszystkim
dynamiczny obraz
Z Danielem Reszką, Vice Presidentem, Marketing & Product; Viacom
International Media Networks, rozmawiał Kuba Wajdzik.

Comedy Central i Comedy Central
Family funkcjonują na polskim rynku TV od bardzo dawna. Jak wygląda obecna sytuacja kanałów?
Comedy Central to najpopularniejszy
kanał komediowy, stworzony z myślą
o wielbicielach dobrego humoru, skierowany zwłaszcza do męskiej widowni w wieku między 18 a 34 rokiem życia. Stacja prezentuje komedie, które podbiły już serca milionów miłośników dobrego humoru na całym świecie, a także polskie seriale rozrywkowe.
CC to także kultowe kreskówki i programy satyryczne. Kanał jest dostępny
w większości sieci kablowych w Polsce
oraz na platformach cyfrowych. Dociera do ok. 6,9 mln gospodarstw domowych. Ponadto, stacja doskonale radzi
sobie w mediach społecznościowych.
Według grudniowego raportu Sotrendera, aż 42% fanów stacji na Facebooku lubiło, komentowało lub udostępniało jej posty. Jednocześnie był
to najlepszy wynik wśród stacji telewizyjnych pod tym względem. Dla porównania: kolejna stacja w tej kategorii
angażowała 21% swoich fanów, przy
średniej dla Top 15 wynoszącej 13,8%.
W październiku 2014 r. do rodziny kanałów rozrywkowych w portfolio
VIMN dołączył Comedy Central HD. Stacja prezentuje wybrane seriale komediowe w jakości HD lub zremasterowane do
HD. W tym momencie jest ona dostępna w ofercie NC+, Cyfrowego Polsatu,
Orange, Multimedia Polska i Netii.
Trzeci kanał komediowy z portfolio Viacom International Media Networks w Polsce, kierowany do całych
rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem damskiej części widowni, to Comedy Central Family. Jego oferta programowa składa się przede wszystkim
z hitów komediowych. Kanał CCF jest
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dostępny w większości sieci kablowych
oraz na platformach cyfrowych. Dociera do ok. 5,6 mln gospodarstw domowych.
Coraz mniej jest przebojowych komedii na miarę choćby kultowych
„Przyjaciół”. To kryzys branży filmowej w tej dziedzinie, czy widać
już „światełko w tunelu”?
„Przyjaciele” to faktycznie ikona, ale
warto pamiętać, że w tej chwili również produkowane są seriale dorównujące im popularnością. Przykładem
może być choćby „Teoria wielkiego
podrywu”, czyli najlepiej oglądany serial w USA. Patrząc na polski rynek rozrywki telewizyjnej z perspektywy kanału Comedy Central także można być
spokojnym o zainteresowanie widzów.
Wystarczy wspomnieć, że w 2014 r.
stacja osiągnęła rekordowe wyniki (rtg
19% wzrostu, wskaźnik Shr wyższy
o 13% i ATS +24% – wszystkie dane
r./r. w grupie 18–34). Taki wzrost zainteresowania ofertą CC to najlepsze potwierdzenie, że dobrze dobrany programming, w połączeniu z atrakcyjną
oprawą i promocją mogą stale skutecznie przyciągać przed telewizory rzesze miłośników dobrego humoru i budować ich lojalność w długiej perspektywie. Jeśli do tego dodamy coraz wyraźniejszy trend w kierunku tzw. destination channels, czyli kanałów, które widz wybiera na pilocie „w ciemno”
ze względu na gwarancję określonego
charakteru programów, które może na
nich zawsze znaleźć, to pomysł na rozrywkę jaki prezentujemy na kanałach
z grupy Comedy Central powinien być
strzałem w dziesiątkę.
Jakie seriale wśród obecnie emitowanych, widzowie najchętniej oglądają?

W przypadku Comedy Central wśród
najchętniej oglądanych programów
wystarczy wymienić takie hity, jak:
„Przyjaciele”, „Jak poznałem waszą
matkę”, „Teoria wielkiego podrywu”,
„Dwóch i pół”, czy „Dwie spłukane
dziewczyny”. Na Comedy Central Family największą popularnością cieszą
się: „Niania”, „Seks w wielkim mieście”, „On, ona i dzieciaki”, „Sposób
użycia”, „Melissa & Joey”.
Czy w dobie aktywnie działających
serwisów VOD, kanały z serialową
rozrywką są w stanie skutecznie
walczyć o widza?
Widzowie CC, CC HD i CCF to przede
wszystkim przedstawiciele pokolenia X i nieco starsi, którzy włączają
nasze kanały jako pierwsze medium,
czasem korzystając z VOD lub nagrywając swój ulubiony serial, gdy nie
mogą obejrzeć go w momencie emisji. W przypadku tej grupy priorytetem dla Viacom jest więc zapewnianie maksymalnie ciekawych programów możliwie szybko po ich oryginalnej premierze. Mamy tu już konkretne
osiągniecia – wystarczy wspomnieć,
że najnowszy sezon serialu „Miasteczko South Park” widzowie Comedy
Central mogli zobaczyć już 4 dni po
premierze w USA. Wierzymy, że kolejne hity programowe będziemy mogli
pokazywać na naszych antenach równie szybko.
Dodatkowo warto pamiętać, że telewizja to przede wszystkim dynamiczny obraz, nikt inny lepiej niż my – ludzie telewizji – nie odpowie obrazem
na gusta i potrzeby widzów, zwłaszcza
jeśli pokazywany obraz przyjmuję rozrywkową, lekką formę.
Dziękuję za rozmowę.
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Bez zaskoczeń
Rok 2014 nie obfitował w rynkowe zwroty akcji czy duże niespodzianki. Ostatnie 12 miesięcy zapisało się w historii rynku TV jako jego kolejny rok fragmentaryzacji. 2014 rok to także zmniejszenie udziałów wielkiej czwórki, wzrost udziałów kanałów tematycznych i nowe propozycje
w ramach Naziemnej Stacji Cyfrowej.

Wśród stacji telewizyjnych, w grupie 4+
prym wiedzie w dalszym ciągu TVP1,
która jednak wciąż traci oglądalność
(0,89 p.p. do roku 2013). Na drugie miejsce awansował Polsat (z najmniejszą stratą wśród głównych kanałów – o 0,42

Ranking stacji pod względem udziałów,
grupa 4+
2013

2014

stacja

SHR %

SHR %

TVP1

13,16%

Polsat

p.p.), a na trzecie spadła stacja TVN (strata 0,85 p.p.). Czwartą lokatę obroniła Dwójka (0,9 p.p. straty). Piąte miejsce
zajmuje TVN7 (udziały bez zmian), szóste – TV Puls (wzrost o 0,03 p.p.), siódme
– TVN24 (strata 0,12 p.p.), ósme – TVP

Ranking stacji pod względem udziałów,
grupa 16–49

INFO (wzrost o 0,26 p.p.), dziewiąte –
TV4 (strata 0,28 p.p.), a dziesiątkę zamyka Polsat2 (strata 0,11 p.p.). Coraz lepiej
radzi sobie kanał Puls 2 (wzrost aż o 0,45
p.p.) czy np. TVP Regionalna, która notuje już 1,09 proc. udziału w rynku.

Ranking stacji pod względem wpływów z reklam
Uwagi: dane cennikowe, bez rabatów, w PLN

2013

2014

stacja

SHR %

SHR %

Polsat

3 270 032 416 3 185 338 445

12,27%

Polsat

13,51%

13,30%

TVN

3 964 772 325 2 635 129 130

12,26%

11,84%

TVN

13,96%

12,95%

TVP1

1 906 441 875 1 886 098 885

TVN

12,53%

11,68%

TVP1

9,51%

9,08%

TVP2

1 569 384 074 1 584 260 923

TVP2

10,31%

9,41%

TVP2

8,91%

8,18%

TVN24

428 189 200

486 656 156

TVN7

3,53%

3,53%

TV PULS

3,36%

3,58%

AXN

363 523 375

449 519 256

TV PULS

3,08%

3,11%

TVN7

3,56%

3,34%

Discovery

412 405 155

417 360 895

TVN24

3,11%

2,99%

TV4

2,92%

2,88%

Disney Channel

341 087 878

406 395 306

TVP INFO

2,60%

2,86%

TVN24

2,35%

2,38%

TVN7

328 784 782

384 861 420

TV4

2,96%

2,68%

Polsat2

1,82%

1,73%

TV4

360 759 320

375 054 760

Polsat2

1,79%

1,68%

Puls 2

1,04%

1,58%

TV PULS

313 350 279

349 778 956

Puls 2

1,07%

1,52%

TVP Seriale

1,34%

1,55%

National Geographic

230 866 995

299 784 483

TVP Seriale

1,14%

1,44%

TTV – Twoja Telewizja

1,05%

1,45%

TLC

292 024 805

292 317 696

TTV – Twoja Telewizja

1,02%

1,30%

Polo TV

1,05%

1,12%

Comedy Central

277 687 515

280 428 406

TVP Regionalna

0,36%

1,09%

TVP INFO

1,16%

1,11%

TVP Seriale

156 009 798

270 132 608

Polsat News

1,04%

1,08%

TV6

0,68%

1,09%

Polsat2

234 926 050

269 245 552

TV6

0,61%

0,97%

Eska TV

1,03%

1,07%

TVP Rozrywka

0,48%

0,93%

Discovery

1,10%

1,02%

Investigation
Discovery

260 843 825

265 038 543

Polo TV

0,73%

0,76%

Polsat News

0,81%

0,91%

VIVA Polska

271 643 575

221 506 303

ATM Rozrywka

0,77%

0,70%

TVN Style

0,91%

0,90%

Nickelodeon

193 517 338

221 320 627

Discovery

0,71%

0,70%

TVP Rozrywka

0,46%

0,87%

Stopklatka

źródło: Nielsen Audience Measurement
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Stacja

2013

2014

204 609 960

źródło: Nielsen Audience Measurement
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Ranking najchętniej oglądanych programów w 2014 r., grupa 4+
Nazwa

stacja

data

początek

koniec

AMR

SHR %

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 – TRANSMISJA
/SKOKI NARCIARSKIE M/

TVP1

15-02-2014

18:43:55

20:46:44

10 444 093

59,29%

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ – BRAZYLIA 2014
/NIEMCY–ARGENTYNA/

TVP1

13-07-2014

20:34:14

24:23:30

10 056 250

63,43%

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 – TRANSMISJA
/CEREMONIA KWIATOWA/

TVP1

09-02-2014

20:28:35

20:35:06

9 502 684

50,81%

STUDIO OLIMPIJSKIE SOCZI 2014

TVP1

09-02-2014

19:35:10

19:40:44

8 884 897

48,89%

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014
/SKOKI NARCIARSKIE M KONKURS DRUŻYNOWY/

TVP1

17-02-2014

18:13:47

20:26:02

8 581 030

51,74%

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
/BRAZYLIA–POLSKA/

Polsat

21-09-2014

20:15:05

22:49:35

8 399 829

46,89%

M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW. POL./

TVP2

01-04-2014

20:44:02

21:28:40

7 527 267

44,70%

ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ
/TRANSMISJA SPORT. – POLSKA–SZKOCJA/

Polsat

14-10-2014

20:35:12

22:36:01

7 512 337

43,31%

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
/CEREMONIA MEDALOWA/

Polsat

21-09-2014

22:59:24

23:27:51

7 360 809

57,17%

TELEEXPRESS

TVP1

06-01-2014

17:00:51

17:06:42

7 334 341

46,76%

źródło: Nielsen Audience Measurement

W grupie 16–49 wygrywa Polsat,
który zanotował najmniejszą stratę
z wielkiej czwórki – zaledwie 0,21 p.p.
Na drugie miejsce spadła stacja TVN
(największa strata – o 1,01 p.p.), a trzecie miejsce obroniła TVP1 (strata
0,43 p.p.).

Najlepiej zarabiającą stacją w ubiegłym roku był Polsat (bez rabatów, dane cennikowe). Stacja zarobiła 3,185 mld zł, TVN – 2,635 mld zł,
a TVP1 – 1,886 mld zł. Wśród korporacji
najwięcej na reklamę TV wydały: Aflofarm – 1,02 mld zł, Nestle – 537 mln zł

i Orange – 531 mln zł (dane cennikowe). Suma wydatków na reklamę TV
zwiększyła się o niecałe 500 mln zł do
21,9 mld zł w całym 2014 r.
Wśród najchętniej oglądanych programów nie ma zaskoczeń. Pierwsze miejsca okupują najważniejsze

Ranking najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w 2014 r., grupa 4+
program

stacja

data

początek

koniec

AMR

SHR %

ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./

TVP1

23-11-2014

21:30:14

22:14:47

4 840 982

29,74%

DANCING WITH THE STARS – TANIEC Z GWIAZDAMI
/PROG. ROZR./

Polsat

14-11-2014

20:08:04

22:12:56

4 533 381

27,80%

JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/

TVP1

01-01-2014

17:25:46

17:55:46

4 271 294

27,47%

ŚMIECHOSTERON CZYLI 10-LECIE KABARETU SKECZÓW
MĘCZĄCYCH /KABARET, CZ. I/

Polsat

26-01-2014

20:01:26

20:46:39

4 107 584

22,55%

ŚMIECHOSTERON CZYLI 10-LECIE KABARETU SKECZÓW
MĘCZĄCYCH /KABARET, CZ. II/

Polsat

26-01-2014

21:00:22

21:45:32

4 054 178

23,00%

MAM TALENT! / PROGR. ROZR./

TVN

06-12-2014

19:59:42

22:10:20

3 902 347

23,81%

REWIA GWIAZD /PROGR. ROZR.POL/

TVP1

28-12-2014

17:42:08

18:02:24

3 811 896

23,89%

MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./

TVN

07-12-2014

20:00:00

20:59:43

3 412 185

19,54%

TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR. ROZR. POL./

Polsat

05-04-2014

22:02:50

23:58:12

3 288 930

28,47%

KABARETOWA NOC LISTOPADOWA

TVP2

11-11-2014

20:08:04

20:59:15

3 243 578

18,25%

źródło: Nielsen Audience Measurement
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wydarzenia
sportowe,
telenowela „M jak miłość” oraz „Teleexpress”.
Największym zainteresowaniem wśród
programów rozrywkowych cieszył się
reality show emitowany w TVP1 „Rolnik
szuka żony”. Rekordowy odcinek oglądało aż 4,84 mln widzów. Niesłabnącym powodzeniem cieszy się „Dancing
With The Stars – Taniec z gwiazdami”
oraz teleturniej „Jaka to melodia?”.
Serialowo też bez zaskoczeń. Rekordowy odcinek „M jak miłość” obejrzało 7,56 mln widzów, „Rancza” – 6,5
mln widzów, a „Na dobre i na złe” – 6,1

mln Polaków. Co ciekawe, w TOP10 seriali nie ma ani jednej produkcji z TVN
i Polsatu.
Gdy popatrzymy na listę najchętniej oglądanych filmów w 2014 r., to
można stwierdzić, że Polacy chętnie
oglądają filmy, które znają już na pamięć. Największą widownię zgromadził w ubiegłym roku film „Sami swoi”
emitowany w Polsacie – aż 3,7 mln widzów. Druga była amerykańska „Pasja” emitowana również w Polsacie –
3,6 mln widzów, a trzecia amerykańska produkcja „Kwiat pustyni” nadana

w TVP1 – 3,56 mln widzów. W TOP10
znalazły się filmowe hity, które cieszą
się powodzeniem od wielu lat: „Kevin sam w domu” czy „Jak rozpętałem
II wojną światową”. W 2014 r. tylko
dziewięć produkcji przekroczyło próg
trzech milionów widzów.
Z roku na rok zwiększa się średni czas dobowy spędzony przed telewizorem. W 2011 r. były to 4 godziny, 2 minuty i 1 sekunda, podczas gdy
w 2014 r. były to już 4 godziny, 20 minut i 19 sekund.
/red./

Ranking najchętniej oglądanych seriali w 2014 r., grupa 4+
program

stacja

data

początek

koniec

AMR

SHR %

M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW. POL./

TVP2

01-04-2014

20:44:02

21:28:40

7 527 267

44,70%

RANCZO /SER. KOM. POL./

TVP1

13-04-2014

20:26:18

21:11:01

6 513 615

36,77%

NA DOBRE I NA ZŁE /SER. OBYCZ. POL./

TVP2

05-02-2014

20:44:04

21:32:49

6 153 252

37,45%

OJCIEC MATEUSZ /SER. KRYM. OBYCZ. POL./

TVP1

27-11-2014

20:31:18

21:12:46

5 086 503

31,06%

BARWY SZCZĘŚCIA /SER. POL./

TVP2

18-02-2014

20:17:15

20:41:40

5 039 081

30,65%

ŁAWECZKA W UNII /SER. KROTKOM. POL/

TVP1

11-05-2014

20:20:00

20:24:42

3 948 910

24,58%

SPOKOJNIE TO TYLKO EKONOMIA /SER. POL./

TVP1

16-01-2014

20:32:58

20:36:03

3 752 722

21,96%

CISZA NAD ROZLEWISKIEM /SER. OBYCZ. POL./

TVP1

21-12-2014

20:28:17

21:12:46

3 679 714

21,53%

NA SYGNALE /SER. OBYCZ. POL./

TVP2

12-02-2014

21:45:22

22:07:58

3 634 887

25,11%

BLONDYNKA /SER. OBYCZ . POL./

TVP1

19-10-2014

20:29:04

21:12:22

3 538 090

20,88%

źródło: Nielsen Audience Measurement

Ranking najchętniej oglądanych filmów w 2014 r., grupa 4+
program

stacja

data

początek

koniec

AMR

SHR %

SAMI SWOI /KOM. POL./

Polsat

01-01-2014

20:09:03

21:44:42

3 725 876

22,58%

PASJA /FILM HIST. USA/

Polsat

14-04-2014

20:10:47

22:18:04

3 641 274

23,59%

KWIAT PUSTYNII /FILM USA/

TVP1

26-01-2014

21:28:29

23:30:35

3 560 903

26,34%

SŁUŻĄCE /FILM DRA. IND. USA/

TVP1

27-12-2014

20:28:17

22:48:45

3 438 638

21,87%

RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM. OBYCZ. POL./

TVP1

28-02-2014

20:25:39

22:00:11

3 412 677

22,19%

NAD ŻYCIE /FILM DRA.POL./

TVN

01-11-2014

19:58:54

21:56:37

3 350 379

20,63%

KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/

Polsat

24-12-2014

20:07:09

22:09:54

3 335 713

23,79%

KAROL PAPIEŻ KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM
/FILM BIOGR. WŁOCHY/

TVP1

21-04-2014

20:23:04

22:49:18

3 223 941

21,53%

JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ /KOM. POL./

Polsat

19-01-2014

20:08:21

21:32:26

3 184 015

17,66%

BRZDĄC W OPAŁACH /FILM KOM. USA/

Polsat

03-01-2014

20:02:59

22:01:31

2 985 999

18,85%

źródło: Nielsen Audience Measurement
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5–6 listopada 2014 r.
15 – 16 kwietnia 2015
Hotel Westin, Warszawa
Główne zagadnienia Kongresu:
» Znaleźć ład w chaosie – jak czytać Big Data?
- jak łączyć dane z dwóch światów: online i offline?
- międzysektorowa integracja danych wizualizacja danych
» Big Data a kwestie regulacyjno-prawne
- prawne aspekty bezpieczeństwa danych
- depersonalizacja danych – kiedy przetwarzanie danych anonimowych jest zgodne z prawem?
» Bezpieczeństwo danych – aspekt technologiczny
- zagrożenia i ich zwalczanie
- cyber security
» Budowanie zespołów odpowiedzialnych za Big Data w organizacji
- jak budować, jak zarządzać, kto jest odbiorcą Big Data w organizacji?
» Big Data jako narzędzie predykcji wydarzeń, trendów, decyzji
» Big Data – Big Success in Marketing?
- Big Data jako paliwo napędowe marketingu – jak z niego korzystać?
- praktyczne przykłady dopasowania reklam do rzeczywistych potrzeb odbiorców
» Big Data – najnowsze trendy technologiczne
- od światłowodu, przez algorytm do wizualizacji
- Internet Rzeczy
» Big Data w sektorze publicznym
- zasady korzystania z danych administracji publicznej
- wspieranie przez firmy komercyjne obszarów społecznie ważnych

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

www.bigdatacongress.pl

Warszawa

TRENDY NA RYNKU TV

Horizon w UPC Polska
Firma UPC Polska wprowadziła do komercyjnej sprzedaży Horizon – platformę łączącą telewizję
z interaktywnością internetu. W ramach platformy Horizon, klientom udostępniony zostanie dekoder,
który łączy w sobie TV, Internet i telefonię.

– UPC Polska wprowadza jedną z najbardziej innowacyjnych usług telewizyjnych w Polsce.
Platforma Horizon to unikalny dostęp do treści linearnych, mediów społecznościowych na
ekranie telewizora, a także do bogatej biblioteki treści na żądanie, w tym do usługi MyPrime
Filmy i Seriale. Nasi klienci zyskali też mobilność w dostępie do oferty telewizyjnej. Horizon
zasługuje na nazwanie go najbardziej zaawansowaną platformą rozrywki następnej generacji – powiedział Ramiro Lafarga, Prezes UPC Polska.
UPC Polska to piąta spółka Liberty Global, która wprowadziła na rynek platformę Horizon. Korzystać z niej mogą również mieszkańcy Holandii, Niemiec, Irlandii i Szwajcarii. /PC/

Platforma Horizon oferuje
nagrywanie nawet czterech programów równocześnie na dysku o pojemności 500 GB
jedno urządzenie, które umożliwia korzystanie z 3 usług UPC
(telewizji, internetu i telefonu)
zdalne nagrywanie poprzez aplikację Horizon Go
automatyczne nagrywanie kolejnych odcinków seriali
zatrzymanie oglądanego programu na żywo i wznowienie
oglądania w dowolnym momencie
aplikacje TV w tym dostęp do serwisów społecznościowych –
np. Facebook czy YouTube
działający w technologii radiowej pilot z klawiaturą QWERTY,
ułatwiający m.in. korzystanie z aplikacji internetowych na ekranie TV oraz wyszukiwanie programów
zoptymalizowany układ kanałów (w przypadku dublujących się
kanałów SD i HD zostawiono tylko kanały HD)
personalizację – na podstawie programów oglądanych przez
użytkownika, Horizon zasugeruje treści, dobierając i stale aktualizując ofertę telewizyjną, odpowiadającą preferencjom użytkownika, co oznacza natychmiastowy dostęp do ulubionych
gatunków filmowych, propozycji sportowych czy seriali
możliwość dostępu do internetu poprzez bezprzewodową sieć
WiFi w paśmie 2.4 i 5 GHz na komputerze, smartfonie lub tablecie
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Obecne trendy rynku TV
Polacy wciąż doceniają tradycyjne odbiorniki telewizyjne, ale
w nowej odsłonie – 42% respondentów chciałoby oglądać
programy na telewizorze z dostępem do Internetu. Oprócz
telewizora Polacy coraz częściej wybierają laptopy (62%), aż
53% młodych (19–24 lat) chce oglądać TV na smartfonie,
a 49% na tablecie. Co ciekawe, to kobiety, a nie mężczyźni,
częściej deklarują, że chciałyby oglądać TV na urządzeniach
mobilnych (40% vs 28%).
16% Polaków komentuje oglądany program na portalu
społecznościowym; w dzieleniu się opiniami o telewizyjnych
treściach przodują najmłodsi – 36% osób w wieku 15–18 lat.
Przystajemy na zdradzanie nadawcom informacji o własnych preferencjach, jeśli ma to posłużyć sugerowaniu nam
przez telewizję interesujących programów – 41% ankietowanych (IIBR dla UPC 2014). Wtedy szanse na naszą spersonalizowaną telewizję rosną. Otwieramy się na możliwość
słuchania podpowiedzi nadawcy – wierzymy, że wówczas
dostaniemy interesujące treści, bez konieczności żmudnego
wybierania spośród nieograniczonej i zróżnicowanej oferty.
W taki układ wymienny najchętniej wchodzą najmłodsi Polacy – już niemal dwie trzecie osób w wieku 15–18 lat uważa
rekomendowanie treści przez nadawcę za atrakcyjne (62%)
(IIBR dla UPC 2014). Osoby mające dzieci też częściej zgodziłyby się na polecenia nadawcy (48% vs 36% nieposiadających dzieci; IIBR dla UPC 2014) – każdy z nas wie, jakim zbawieniem jest program telewizyjny, gdy chcemy zająć uwagę
malucha i zyskać chwilę dla siebie.
Źródło: Raport przygotowany przez CPC dla UPC Polska:
M²: Potęga mobilności i multiscreeningu.

styczeń/luty 2015

FAKTOGRAF

Y
R
D
A
K
Elżbieta Saciuk
Elżbieta Saciuk objęła stanowisko Dyrektora ds. Zakupów
w FOKUS TV. Odpowiada za
selekcję i zakup licencji programów polskich i zagranicznych. W strukturze stacji podlega Dyrektor Programowej
FOKUS TV Hannie Bace.
Saciuk ma 10-letnie doświadczenie w zakresie realizacji
zakupów programowych. Przez ostatnie 3,5 roku pracowała
w Viacom International Media Networks Poland, gdzie pełniła funkcję Kierownika, a następnie Dyrektora ds. Zakupów
Programowych. Odpowiadała m.in. za negocjacje umów ramowych z dystrybutorami takimi jak Warner Bros. International Television Distribution oraz 20th Century Fox. Wcześniej
przez sześć lat była Specjalistą ds. Zakupów Filmowych dla
kanału ale kino! w spółce Canal+ Cyfrowy. W latach 1994–
2005 pełniła funkcję redaktora i realizatora programów filmowych „Aktualności Filmowe”, „Kuchnia Filmowa” i dokumentalnych „Szeroki Horyzont” w Canal+ Cyfrowy. /PC/

Dominik Tzimas
Turner
Broadcasting
powołał
w styczniu 2015 r. Dominika Tzimasa
na stanowisko Dyrektora Dystrybucji
na rynkach CEE i Rosji. Tzimas będzie
odpowiedzialny za dalszy rozwój
dystrybucji i biznesu na kluczowych
rynkach w regionie Europy Środkowej, Wschodniej oraz w Rosji.
Tzimas będzie kierował działaniami z warszawskiego biura firmy,
raportując bezpośrednio do Matthiasa Heinze, Wiceprezesa
ds. Komercyjnych dla Niemiec, Austrii, Szwajcarii, krajów Beneluksu, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji.
Dominik Tzimas pracował poprzednio w AMC/Chello,
gdzie pełnił funkcję Country Managera na Polskę oraz Regionalnego Dyrektora Sprzedaży na Czechy, Słowację i Rumunię. Wcześniej związany był również z branżą wydawniczą, pracując między innymi dla Axel Springer i Wydawnictwa Bauer.

www.tvlider.pl

W zakres odpowiedzialności Tzimasa w firmie Turner będzie wchodziła dystrybucja i rozpowszechnianie kanałów
Cartoon Network, Boomerang, TCM oraz oryginalnych produkcji TNT. /EBA/

Agnieszka Jurkiewicz
Od stycznia 2015 r. do zespołu
Discovery Networks Central
& Eastern Europe, Middle East
& Africa (CEEMEA), oddziału Discovery Communications, dołączyła Agnieszka Jurkiewicz.
Jurkiewicz, zajmując stanowisko Corporate Communications Manager CEN, raportuje bezpośrednio do Anny Kozerskiej, Communications Director CEEMEA i odpowiedzialna jest za umacnianie wizerunku oraz zarządzanie reputacją Discovery Networks w Polsce, na Węgrzech, w Czechach
i na Słowacji.
Agnieszka Jurkiewicz posiada blisko siedmioletnie doświadczenie w branży komunikacji i public relations. Doświadczenie zdobywała w MSLGROUP, agencji PR będącej
częścią grupy Publicis, trzeciej największej grupy reklamowej
na świecie, gdzie odpowiedzialna była m.in. za strategiczną
komunikację wspierającą biznesowe cele Discovery Networks
CEEMEA. Kierowała także zespołem obsługującym kanały factual (w tym flagowy Discovery Channel) oraz lifestyle (w tym
TLC i ID). Wcześniej koordynowała projekty dla takich marek,
jak Procter & Gamble, VIACOM, Carrefour, Panasonic. /PC/

Katarzyna Barylak
Katarzyna Barylak objęła funkcję PR Managera telewizji FOKUS TV. To nowe stanowisko
w Grupie ZPR Media.
Barylak będzie odpowiadać
za kompleksowe działania public relations telewizji FOKUS
TV, współtworzenie i realizację
strategii komunikacyjnej, działania media relations oraz PR
produktowy w zakresie oferty programowej.
Katarzyna Barylak ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracy w public relations. Związana była z telewizją
TVN, gdzie zajmowała się działaniami PR na rzecz programów i seriali, a także organizacją i koordynacją serwisu zdjęciowego dla kanałów Grupy TVN.
FOKUS TV wystartował 28 kwietnia 2014 roku. Nadawcą
kanału jest należąca do Grupy ZPR Media spółka TV SPEKTRUM. /KW/
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Anna Kozerska i Marta Hopfer
Discovery Networks Central & Eastern Europe, Middle East
& Africa, oddział Discovery Communications, dokonał zmian
personalnych w ramach zespołu komunikacji.
Anna Kozerska, pełniąca
dotychczas funkcję Konsultanta Zarządu ds. Komunikacji Korporacyjnej w Discovery, z początkiem
grudnia 2014 r. objęła stanowisko Communications
Directora na 108 rynków
regionu CEEMEA. Tym samym zastąpiła ona w tej roli Jonathana Bennetta, który odtąd wzmocni zespół Discovery Networks International w jego siedzibie w Londynie. Kozerska
jest członkiem zespołu zarządzającego Discovery Networks
CEEMEA i podlega bezpośrednio Katarzynie Kieli, President
& Managing Director na region Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Kozerska ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach Public Relations i Public Affairs. Pracowała dla wielu branż, m.in. tytoniowej, farmaceutycznej i FMCG – zarówno po stronie klienta, jak i agencji.
Z początkiem grudnia 2014 r. do
Discovery Networks dołącza także Marta Hopfer, która, pełniąc
obowiązki Consumer Marketing
& PR Managera Central Europe,
będzie odpowiadać za tworzenie
strategii marketingowej i public
relations dla kanałów z kategorii
factual – Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery
Historia, Discovery Science, Discovery Turbo Xtra, Discovery
Turbo Xtra HD. Będzie ona raportować do Channel Directo-

ra Factual – Tomasza Teodorczyka. Hopfer jest obecna
w branży mediowej od ponad 10 lat. Wcześniej pracowała
dla Viacom International Media Networks oraz dla TVN. Od
2010 r. zajmuje się koordynacją mediów dla Orange Warsaw
Festival. Na nowym stanowisku zastąpiła Adama Lemańskiego, który rozstał się z firmą. /KW/

Adam Lemański
Adam Lemański objął stanowisko Kierownika ds. Komunikacji
Korporacyjnej i PR kanałów filmowych platformy nc+.
Lemański będzie odpowiedzialny za promocję w mediach oferty filmowej kanałów
własnych nc+ (rodzina programów CANAL+, Ale kino+,
a także oferta serwisów VOD).
Do jego zadań będzie należała koordynacja działań prowadzonych na profilach CANAL+ i Ale kino+ w mediach
społecznościowych. Ma także się zajmować komunikacją PR w zakresie pakietów usług dostępnych dla klientów nc+.
Adam Lemański jest związany z Public Relations od ponad 10 lat. Zaczynał karierę w firmie Ericsson, gdzie po kilku latach spędzonych w biurze warszawskim, zarządzał komunikacją czeskiego oddziału spółki. Po powrocie do Polski
pracował w agencji Ciszewski PR (obecny MSL Group). Przez
ostatnie cztery lata był związany z Discovery Networks,
w którym odpowiadał za PR programowy, a także działania
promocyjne i komunikacyjne dla męskich kanałów z portfolio Discovery. /EBA/

Medialny flesz
Zadebiutowała nowa stacja skierowana do Polaków mieszkających zagranicą. iTVN Extra to kanał z programami o profilu rozrywkowym, lifestylowym, aktualnościami, wiadomościami biznesowymi i zagranicznymi. Stacja dostępna jest m.in. dla Polaków mieszkających w USA i Niemczech.
Od 14 stycznia br. abonenci Cyfrowego Polsatu uzyskali dostęp do Comedy Central w jakości true HD.
Sztuka Marka Pruchniewskiego „Ciało moje” została zwycięzcą konkursu zamkniętego na utwór dramatyczny dla Teatru TV zorganizowanego przez Telewizję Polską oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z okazji
250-lecia Teatru Narodowego i teatru publicznego w Polsce.
PULS 2 rozpoczęła emisję serialu „Parauszek i przyjaciele”. Jest to jego premiera w telewizji ogólnodostępnej. To pierwsza od dłuższego czasu polska animacja lalkowa.
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Kadencja rad programowych trwa cztery lata. Zgodnie
z ustawą członkowie rad programowych publicznej radiofonii i telewizji reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową. Rady są również
zobowiązane do przedstawiania swoich opinii w procesie
uzgodnień planów programowo-finansowych. /red./

Regionalna.tvp.pl w nowej odsłonie

Nowe rady programowe
mediów publicznych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 1 grudnia 2014 r. powołała składy rad programowych działających
w Telewizji Polskiej oraz w Polskim Radiu.
Rada programowa liczy 15 członków. 10 osób reprezentuje ugrupowania parlamentarne. KRRiT powołuje pozostałe 5 z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.
Do Rady Programowej Spółki Telewizja Polska SA ugrupowania parlamentarne wskazały następujące osoby: Klub
Parlamentarny PO – Jacka Fedorowicza, Elżbietę Misiak-Bremer, Iwonę Śledzińską-Katarasińską, Marka Wójcika; Klub
Parlamentarny PiS – Barbarę Bubulę, Annę Sobecką, Bożenę
Walewską; Klub Parlamentarny PSL – Aleksandra Łuczaka;
Klub Parlamentarny SLD – Tomasza Kalitę; Klub Parlamentarny Twój Ruch – Karola Jene. KRRiT w skład Rady Programowej TVP SA powołała: Wojciecha Jędrzejewskiego, Marka
Kassę, Andrzej Krajewskiego, Jacka Moskwę, Kamilę Wronowską.
Do Rady Programowej TVP Polonia ugrupowania parlamentarne wskazały następujące osoby: Klub Parlamentarny PO – Barbarę Borys-Damięcką, Joannę Fabisiak, Agatę Lewandowską, Annę Nehrebecką-Byczewską; Klub Parlamentarny PiS – Jana Dziedziczaka, Adama Kwiatkowskiego, Radosława Poraj-Różeckiego; Klub Parlamentarny PSL
– Janusza Gmitruka; Klub Parlamentarny SLD – Piotra Gadzinowskiego; Klub Parlamentarny Twój Ruch – Szymona
Kukanowa.
KRRiT w skład Rady Programowej TVP Polonia powołała: Krzysztofa Meissnera, Krzysztofa Mroziewicza, Jarosława
Szczepańskiego, Małgorzatę Włoczkowską, Stanisława Zawiślińskiego.
Do Rady Programowej Spółki Polskie Radio SA ugrupowania parlamentarne wskazały następujące osoby: Klub
Parlamentarny PO – Urszulę Augustyn, Rafała Grupińskiego,
Edwarda Pałłasza, Piotra Węgleńskiego; Klub Parlamentarny PiS – Krzysztofa Czabańskiego, Tadeusza Deszkiewicza,
Witolda Kołodziejskiego; Klub Parlamentarny PSL – Bożenę
Żelazowską; Klub Parlamentarny SLD – Małgorzatę Winiarczyk-Kossakowską; Klub Parlamentarny Twój Ruch – Marcina Rzońcę.
KRRiT w skład Rady Programowej Polskiego Radia powołała: Krystiana Legierskiego, Małgorzatę Muzoł, Zbigniewa
Nosowskiego, Jana Poprawę, Jacka Szymanderskiego.
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Szesnaście portali regionalnych TVP rozpoczęło działalność
w nowym wydaniu. To pierwsza taka ogólnopolska sieć mediów lokalnych, tworzona bezpośrednio w 16 regionach.
Najciekawsze artykuły i materiały filmowe ze wszystkich
portali lokalnych, będą publikowane na ogólnopolskim portalu www.regionalna.tvp.pl.
– Nowe portale regionalne są nowoczesne, czytelne,
wyposażone w intuicyjnie zaplanowaną nawigację. Podążają za nowoczesnymi trendami estetyki internetowej – powiedział Dariusz Cychol z Redakcji Oprawy i Mediów Interaktywnych TVP Regionalna. – Wszystkie portale zostały przygotowane w technologii responsywnej, czyli automatycznie dostosowują się do odpowiedniej rozdzielczości
ekranu, a więc można z nich korzystać na wszystkich urządzeniach mobilnych. Teraz internauci szybciej i łatwiej odnajdą interesujące ich pliki wideo oraz pełne wydania ulubionych programów. Przypominam też, że od roku można
na żywo oglądać programy wszystkich 16 anten regionalnych dzięki aplikacji TVP Stream – dodaje Marek Pasiuta,
Dyrektor TVP Regionalna.
Każdy z portali regionalnych ma swój odrębny adres.
W projektowaniu 16 nowych portali lokalnych wykorzystano rozwiązania, które sprawdziły się w funkcjonującym od niemal półtora roku portalu www.regionalna.tvp.
pl. Ich koncepcję stworzył zespół tego portalu w ścisłej
współpracy z 16 Oddziałami Terenowymi TVP. Zmiany zostały przetestowane i wdrożone przez Ośrodek TVP Technologie. /EBA/
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Wiadomości TVP1 z nową czołówką

1 stycznia br. „Wiadomości” w TVP1 zadebiutowały w nowej oprawie dźwiękowej i graficznej. „Wiadomości” połączyły nowoczesną technologię graficzną z niepowtarzalnym
brzmieniem orkiestry symfonicznej, wykonującej utwór Radzimira Dębskiego. Realne instrumenty w sygnale muzycznym programów telewizyjnych są w dzisiejszych czasach absolutną rzadkością – jednym z nielicznych wyjątków jest stacja CBS NEWS. Nowa czołówka programu została wykonana w animacji 3D. /PC/

Wiadomości, Panorama i Teleexpress
na żywo w sieci

ekranu urządzenia, na którym są odtwarzane. Wykorzystano rozwiązania, które wcześniej zostały zastosowane w nowej wersji portalu www.tvp.info.
Dzięki nowej szacie graficznej strony mają być czytelniejsze i bardziej intuicyjne. Użytkownicy mogą szybciej i łatwiej
odnaleźć najciekawsze materiały wideo oraz pełne wydania
programów. Na głównej stronie dominującym elementem
jest player, gdzie można obejrzeć ostatnie wydanie każdego
programu. Można też na żywo oglądać wszystkie wydania
„Wiadomości”, „Panoramy” i „Teleexpressu”. Od kilku miesięcy taką możliwość daje także aplikacja TVP Stream.
Koncepcję i projekt nowych stron stworzył zespół portalu tvp.info, a zmiany wdrożył ośrodek TVP Technologie. /EBA/

PlusLiga i Orlen Liga dalej w Polsacie
Telewizja Polsat nabyła na kolejne pięć
lat prawa do najlepszych ligowych
rozgrywek PlusLigi i Orlen Ligi. Dotychczasowa umowa wygasała wraz
z końcem sezonu 2014/2015.
Telewizja Polsat złożyła najkorzystniejszą ofertę i do końca sezonu
2019/2020 będzie dysponować pełnią
praw telewizyjnych do krajowej siatkówki. Na antenach Polsatu Sport, Polsatu Sport Extra i Polsatu Sport News, będzie
można oglądać najciekawsze mecze ligi mistrzów świata –
PlusLigi, a także śledzić spotkania Orlen Ligi. Prócz rozgrywek ligowych kanały sportowe Polsatu pokażą także mecze Pucharu Polski i mecz o Superpuchar Polski mężczyzn
i kobiet.
Zgodnie z zapisami nowej umowy ligowej siatkówki będzie więcej. Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat Sport
News, pokażą w każdej kolejce ligowej, co najmniej trzy mecze PlusLigi i 2 spotkania Orlen Ligi. /PC/

Medialny flesz
Eurosport przedłużył licencję na prawa do transmisji z jednego z trzech najważniejszych w sezonie kolarskim wyścigów wieloetapowych Vuelta a España. Kanał zapewnił sobie pełnię praw telewizyjnych i cyfrowych do tego wydarzenia do
2020 r.

TVP uruchomiła nowe wersje serwisów internetowych swoich głównych programów informacyjnych: „Wiadomości”,
„Teleexpressu”, „Panoramy”. Strony mają odświeżone szaty
graficzne, są dostosowane do urządzeń mobilnych, ale
przede wszystkim pozwalają oglądać na żywo programy
w Internecie.
Wszystkie strony zostały przygotowane w technologii responsywnej, dzięki czemu dostosowują się do rozdzielczości
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Od 19 stycznia br., Telewizja TVS dostępna jest
w województwie mazowieckim. TVS jest obecna na Mazowszu w ramach emisji testowej DVB-T,
z obiektu RTCN Warszawa – PKiN. Prognozowany
zasięg terytorialny to 5 961 km2 , natomiast szacowana liczba potencjalnych odbiorców to 2 896 tys.
osób.
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Regionalny System Ostrzegania już
w całej Polsce
Od 1 stycznia br. każdy, kto ma dostęp do telewizji publicznej i posiada telefon komórkowy, może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych.
Umożliwia to Regionalny System Ostrzegania, opracowany
wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Telewizję Polską.
– Dzięki współpracy z Telewizją Polską uruchomiliśmy Regionalny System Ostrzegania. Już na początku roku mogliśmy się przekonać o jego przydatności i przetestować jego
działanie przy okazji kryzysu w służbie zdrowia. Dzięki systemowi było łatwiej skoordynować akcję informacyjną. Komunikaty generowane przez system RSO odsyłały do m.in.
do specjalnych infolinii, uruchomionych w poszczególnych
województwach. Dzięki RSO mogliśmy objąć akcją wszystkie województwa, chociaż koncentrowaliśmy się na głównie na tych, gdzie odsetek zamkniętych gabinetów był największy – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.
Minister Halicki zaprezentował na konferencji również
funkcjonowanie aplikacji RSO, dostępnej w telefonach komórkowych (smartfonach). – Aplikacja od kilku dni posia-
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da opcję „push”, dzięki której można otrzymywać powiadomienie o nowych ostrzeżeniach bez konieczności „wchodzenia” w aplikację. Od 1 lipca br. planowane jest również
wprowadzenie opcji informowania obywateli o zagrożeniach poprzez sms-y.
Szef MAC przypomniał też, że w aplikacji telefonicznej,
poza ostrzeżeniami, można znaleźć także inne informacje,
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takie jak poradniki, czy informacje dla kierowców. Z kolei
Marian Zalewski, członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A. powiedział, że RSO jest przykładem konsekwentnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Telewizją Polską. Przypomniał, że jej początkiem było stworzenie NTC, która umożliwiła wprowadzenie RSO. – System aktualnie funkcjonuje w Naziemnej Telewizji Cyfrowej w TVP
Regionalnej, a od 1 lipca br. działał będzie na całym MUX-3,
czyli we wszystkich kanałach Telewizji Polskiej, w tym ogólnopolskich. Ponadto do dyspozycji mamy jeszcze telegazetę
i aplikację mobilną w telefonie. Dzięki tym narzędziom możemy być dobrze informowani o zagrożeniach – dodał Zalewski. /PC/

Relacje z obchodów 70. rocznicy
wyzwolenia KL Auschwitz z dużą
widownią
Uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz przyciągnęły bardzo dużą widownię przed telewizyjne ekrany. Wyjątkowe, specjalne wydanie „Wiadomości TVP1” 27 stycznia br. realizowane we współpracy z BBC obejrzało aż 4 mln
356 tys. widzów. Dało to Jedynce aż 26,4 proc. udziału
w rynku. Całe wydanie „Wiadomości” było poświęcone tylko wydarzeniom związanym z istnieniem i wyzwoleniem
obozu koncentracyjnego. Dla porównania: tego dnia „Fakty
TVN” obejrzało 3 mln 693 tys. widzów (udziały 23,9 proc.).
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także relacje z obchodów 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz na antenach
TVP. W TVP1 obejrzało je aż 1,27 mln widzów (13,2 proc.
udziału w rynku). Relację w TVP INFO obejrzało 231,6 tys.
widzów (2,4 proc. udziału). Kolejną relację z uroczystości
upamiętniającej 70 rocznicę wyzwolenia obozu Aushwitz–
Birkenau obejrzało 645 tys. widzów (16.43 do 17.55; 646
tys. widzów). Film dokumentalny „Auschwitz” o 16.29 obejrzało 279,1 tys., widzów (2,6 proc. udziału). W TVP Polonia
relację w Polsce obejrzało 112 tys. osób (1,2 proc. udziału
w rynku). /KW/

Kanały rozdzielone
Po likwidacji Atmedia, niezależnego brokera TV, tematyczne kanały wybrały
nowych brokerów. Spółka
TVN Media zawarła porozumienie o sprzedaży czasu reklamowego m.in. w kanale Orange sport, Romance TV, Power TV i Adventure. Czas reklamowy kanałów Cartoon Network, Boomerang, TCM, FilmBox, Kino Polska, Kino Polska
Muzyka i Stopklatka TV jest już sprzedawany przez biuro reklamy Polsat Media. Z kolei stacja muzyczna Stars.TV jest obsługiwana przez IDMnet Broker TV. /KW/
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Nowe kanały w ofercie Multimedia
Polska

Multimedia Polska 1 stycznia 2015 r. wprowadziła zmiany programowe. Oferta telewizyjna wzbogaciła się o 9 nowych kanałów. Poszczególne pakiety wzbogaciły się o nowe kanały.
W pakietach StartBox, MiniBox, SuperBox i MaxBox znalazł się
Disney Chanel. Pakiety: MiniBox, SuperBox i MaxBox, zostały
wzbogacone przez kanały: Polsat Romans, Disney XD, Motowizja HD. Z kolei w pakietach SuperBox i MaxBox pojawiły się: Disney Jr., Comedy Central HD, Polsat Viasat Nature, TV Republika. W pakiecie Sport Extra HD pojawił się Eurosport 2 HD.
Jednocześnie zostały wycofane programy: FOX i FOX HD
w pakietach StartBox, MiniBox, SuperBox i MaxBox. National Geographic Channel, Nat Geo Wild oraz Fox Life w wersji
standardowej i HD w pakietach MiniBox, SuperBox i MaxBox.
Od 1 lutego 2015 r. wzrosła też liczba kanałów nadawanych w jakości HD. Włączone zostały kanały TVN24 HD,
TVN7 HD, TVN Turbo HD w pakietach StartBox, MiniBox,
SuperBox i MaxBox. /EBA/

Premiera w Polsat Viasat History
Kanał Polsat Viasat History rozpoczął 16 lutego br. emisję
nowego dokumentu „Inspekcja katastrof lotnicznych II wojny światowej”. W nowej serii prowadzący Garth Barnard ponownie wszczyna śledztwa w sprawie kilku najbardziej znanych, międzynarodowych katastrof powietrznych II wojny
światowej. Wykorzystując nowoczesne techniki i patrząc na
sprawę świeżym okiem, próbuje dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się kilkadziesiąt lat temu i stara się dociec, czy
podobne wydarzenia mogłyby powtórzyć się dziś.
Od 1939 do 1945 roku tysiące młodych pilotów zginęło nie
na skutek ostrzału karabinów maszynowych czy artylerii przeciwlotniczej wroga, ale w wyniku tragicznych w skutkach awarii i wypadków podczas rutynowych lotów i szkoleń. Wydarzenia
te kosztowały życie ponad 8000 żołnierzy. Na całym świecie regularne loty, szkolenia lotnicze czy też transporty ładunkowe niejednokrotnie okazywały się zaskakująco tragiczne w skutkach.
W serii zbadane zostaną m.in.: przyczyny katastrofy samolotu, w której zginął polski generał Władysław Sikorski.
Autorzy serii przyjrzą się jak wyglądał świat międzynarodowego szpiegostwa czasów II wojny światowej i omówimy
toczący się spór, dotyczący ewentualności zamachu.
Emisja dokumentu w poniedziałki do 23 marca br.
o godz. 21.00. /PC/
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R ADIO
Radio Mazury
w sieci Radia Zet Gold

Gold – pojawią się w głównych i tematycznych stacjach telewizyjnych oraz sieci kin Multikino. Kampania obejmie również prasę codzienną, tygodniki opinii
oraz portale internetowe. Reklamy mają
podkreślać charakter stacji, zachęcając
do wzięcia udziału w zabawie antenowej. Będzie w niej można wygrać prywatny koncert Ryszarda Rynkowskiego
i Krzysztofa Krawczyka. W spotach wykorzystano nieśmiertelne przeboje „Parostatek” oraz „Dziewczyny lubią brąz”.
Koncepcję kreatywną kampanii przygotowała Grupa Eurozet. Media zaplanował ZenithOptimedia. /PC/

Sukces akcji Serce pod Choinkę
Od lutego br. regionalne Radio Mazury zmieniło się w Radio ZET Gold Mazury.
Radio Mazury nadawało swój program z Ostródy
od 1992 roku na częstotliwościach 101,5 FM (Ostróda),
96,4 FM (Morąg) i 89,4 FM (Olsztynek). Duża część tematów poruszanych na antenie dotyczyła spraw lokalnych
związanych z powiatem ostródzkim.
2 lutego br. stacja zmieniła nazwę i dołącza do sieci Radia ZET Gold, należącej do Grupy Eurozet. Będzie nadawać
na dotychczasowych częstotliwościach pod nazwą Radia
ZET Gold Mazury. W jej zasięgu technicznym znajduje się
blisko 68 tys. słuchaczy.
Lokalność nadal pozostanie ważnym elementem programu, m.in. zwiększy się liczba wiadomości z powiatu ostródzkiego, które będą przygotowywane przez dotychczasowych
dziennikarzy Radia Mazury. Pojawi się też poranek „Zawsze
rano! Radio ZET Gold!” (6–10) wspólny dla całego regionu
warmińsko-mazurskiego. Pozostałe programy będą takie jak
w całej sieci Radia ZET Gold. Prowadzą je m.in.: Bogdan Fabiański, Jerzy Piasny, czy Witold Lazar.
Właścicielem koncesji Radia ZET Gold Mazury pozostaje
Fundacja Edukacji Medialnej, a współpraca z Grupą Eurozet
oparta jest na umowie franczyzowej.
To trzecia rozgłośnia po Radiu Sudety z Dzierżoniowa i Radiu 98,1 FM z Inowrocławia (dawna Eska Inowrocław), która dołączyła w ostatnim półroczu do sieci Radia
ZET Gold. Sieć zwiększy tym samym zasięg do 22 polskich
miast. /PC/

Rynkowski i Krawczyk w najnowszej
kampanii Radia Zet Gold
Na początku roku ruszyła nowa kampania Radia ZET Gold.
Jest powiązana z akcją antenową, w której słuchacze mogą
wygrać prywatny koncert Ryszarda Rynkowskiego i Krzysztofa Krawczyka.
Dwa spoty z udziałem Ryszarda Rynkowskiego i Krzysztofa Krawczyka – artystów dobrze znanych z anteny Radia ZET
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Podczas świątecznej akcji charytatywnej „Serce pod choinkę” Fundacja Radia ZET zebrała ponad 1,3 mln
zł. Środki te mają pozwolić na sfinansowanie aż sześciu operacji dzieci
z ciężkimi wadami serca oraz zakup
kilkunastu kardiomonitorów dla łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki.
– To ogromny sukces akcji „Serce pod choinkę”. W tej
edycji zebraliśmy rekordową kwotę ponad 1,3 miliona
złotych. Za te pieniądze Fundacja Radia ZET będzie mogła sfinansować dodatkowe operacje najmłodszych pacjentów z chorobami serca oraz zakupić niezbędny
sprzęt do ratowania pacjentów Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Chciałam gorąco podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji – mówi Iza Szumielewicz Dyrektor Fundacji Radia ZET.
W tym roku Fundacja zbierała pieniądze na pomoc dzieciom z ciężkimi wadami serca: 4-letniej Mai z Rożniątowa
k. Strzelec Opolskich, 2-letniego Julka z Częstochowy i niespełna rocznej Kasi z Warszawy. Dzięki uzyskanej rekordowej kwocie uda się sfinansować operacje trójki dodatkowych maluchów. Łącznie
na ten cel Fundacja Radia ZET przeznaczy 800
tys. zł. Za pozostałą kwotę pół mln zł zakupi 13
kardiomonitorów, niezbędnych do ratowania
pacjentów łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Instytut jednak pilnie potrzebuje dwadzieścia dwa takie urządzenia, dlatego Fundacja postanowiła dokupić dziewięć z własnych środków. Każdy z nich
do wydatek ok. 40 tys. zł.
Do tej pory Fundacja Radia ZET przekazała na ratowanie
dzieci z wadami serca 12 mln zł. Finansuje zagraniczne operacje dzieciom, które w Polsce nie mogą przejść zabiegów,
bądź musiałyby czekać zbyt długo. Robi też wszystko, żeby
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chore maluchy nie musiały leczyć się za granicą, fundując
szpitalom najnowocześniejszy sprzęt do ratowania małych
serduszek. Dotychczasową największą inwestycją Fundacji było zakupienie sprzętu wartości 5 mln zł do pierwszej
w Europie, najnowocześniejszej pediatrycznej sali hybrydowej, która powstała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie. /EBA/

Antyradio powiekszyło zasięg
15 lutego br. Antyradio poszerzyło swój zasięg o największe miasta m.in.: Gdańsk, Gdynię, Łódź, Poznań i Wrocław, stając się obecnie największą siecią radiową z formatem rockowym. W sumie Antyradio nadawać będzie
w trzynastu miastach i aglomeracjach.
– Antyradio to silna, zdrowa marka. Biznesowo – format z dużym rynkowym potencjałem. Jako Grupa dzięki
zmianom zwiększymy liczbę naszych słuchaczy ogółem.
Dlatego część częstotliwości ZET Chilli przekazujemy Antyradiu, z ZET Chilli skupiając się na trzech największych
aglomeracjach, w których mieszka blisko połowa obecnych słuchaczy stacji. Jej pozycję chcemy rozwijać w Internecie. Target tego chilloutowo-kulturalnego formatu
to odbiorca premium, dobrze obeznany z nowymi technologiami. Liczymy, że część dotychczasowych słuchaczy on air pozostanie z nami online, słuchając stacji za
pomocą smartfonów, tabletów czy playera na zetchilli.pl
– mówi Andrzej Matuszyński, prezes Grupy Eurozet.

Do tej pory Antyradio było dostępne w Warszawie, Krakowie i aglomeracji śląskiej (w tym Bielsku–Białej). Dzięki zmianom od 15 lutego będzie go można słuchać również w Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, czy Zielonej Górze.
Program Antyradia pojawi się na dotychczasowych częstotliwościach Radia ZET Chilli. Na Śląsku częstotliwości nie
zmienią się. Zasięg techniczny sieci wzrośnie do 7,83 mln
osób. Antyradio będzie nadawać program sieciowy. Na
Śląsku pozostaną informacyjne serwisy lokalne.
Poszerzenie zasięgu sieci poprzedził październikowy start
nowego serwisu tematycznego dedykowanego muzyce i kulturze rockowej – antyradio.pl, który powstał w miejsce strony
stacji. Od tego momentu liczba użytkowników portalu potroiła się. W styczniu stacja zmieniła też swój logotyp.
Radio ZET Chilli nadal będzie można odbierać w największych aglomeracjach: warszawskiej, krakowskiej
i śląskiej oraz w całej Polsce za pośrednictwem Internetu
(aplikacje mobilne, zetchilli.pl). Program stacji zostanie
wzbogacony o elementy lokalne. W Warszawie i Krakowie stacja przejmie częstotliwości Radia ZET Gold. Katowice pozostają bez zmian. W zasięgu technicznym Radia
ZET Chilli znajdzie się 2,23 mln słuchaczy.
Od 15 lutego w Warszawie i Krakowie Radia ZET Gold
można słuchać na dotychczasowych częstotliwościach Antyradia. W warszawskiej i krakowskiej ramówce ZET Gold pojawiły się audycje i informacje lokalne. Do tej pory program
w tych miastach był wspólny. /PC/

Medialny flesz
Grupa Eurozet wprowadziła nową ofertę handlową. Zmieniły się składy dotychczasowych pakietów oraz
ceny spotów w poszczególnych stacjach. Zmienił się m.in. cennik Radia ZET, gdzie obecnie średni koszt spotu 30 s. to 8600 zł. Do sieciowego cennika Radia ZET Gold dołączyły dotychczas nieuwzględniane, stacje
w Dzierżoniowie, Inowrocławiu i Ostródzie. Średnia cena spotu w tej sieci wynosi 1429 zł netto.
Po ponad rocznej przerwie, Mariusz Gierszewski wrócił do Radia ZET na stanowisko warszawskiego reportera. Gierszewski był związany z Zetką w latach 2001–2013. Pracował jako reporter sejmowy, dziennikarz
ekonomiczny i śledczy.
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