Już 6 rok z Wami!
Debiutując na rynku w 2008 roku, TVS była pierwszą
telewizją regionalną o zasięgu ogólnopolskim.
O naszej sile i wyjątkowości stanowi przede wszystkim
umiejętność łączenia tego, co indywidualne i
regionalne, z tym co ogólne. Jako prężnie rozwijające
się przedsiębiorstwo medialne, stale wzbogacamy i
uatrakcyjniamy ofertę,
Niezmiennie
stawiamy
na
ambitną
ofertę
programową. Prócz rzetelnie ukazywanych informacji z
regionu oraz kraju, w naszej ramówce pojawia się
więcej audycji poświęconych tematyce dotyczącej
środowiska naturalnego, zdrowia, ekologicznego trybu
życia, ekonomii, nauki oraz nowinek technologicznych.
Wśród nowości znajdą się także propozycje dla
naszych najmłodszych widzów, które ucząc, będą
bawić. Elementem szczególnym, który wyróżnia naszą
ofertę programową spośród innych, będzie promocja
kultury poszczególnych regionów kraju.
Do zobaczenia na wizji!

Dostępność stacji
Telewizja TVS dostępna jest na wszystkich platformach
cyfrowych (NC+, Cyfrowy Polsat, Orange) oraz u ponad
300 operatorów sieci kablowych na terenie całego
kraju, wśród nich: UPC Polska, Vectra, Toya, Multimedia
Polska, Jambox, Telpol, Inea, Promax, Petrus etc.

Telewizje TVS można oglądać również dzięki
niekodowanej transmisji z satelity Hot Bird 9 (13oE).
Parametry sygnału:
11488 MHz,
polaryzacja pozioma (H – horizontal),
SR=27500, FEC=5/6,
Sld: 5102,
PID V=161,
PID A=84,
PID PCR=161

AKTUALNY ZASIĘG TECHNICZNY
TELEWIZJI TVS WYNOSI

61,4%
(MAJ 2014)

Zasięg TVS
ZASIĘG TECHNICZNY
(Technical Coverage )
– obszar, na którym istnieje techniczna
możliwość odbioru danej stacji telewizyjnej
(ilość gospodarstw domowych)

7 800 000

zasięg techniczny

7 833 459

zasięg miesięczny

4 208 528

średni zasięg tygodniowy

1 250 791

średni zasięg dzienny

Źródło: http://www.atmedia.pl/portfolio/stacje-tv/tvs.html , 24.04.2014 r.

Profil widza

53,94 %

46,06 %

56,81%
osób z dochodami pow.2000 zł

30,29%
w grupie wiekowej 16-59

37,13%
osób z wykształceniem
min. średnim

69,31 %
to mieszkańcy polskich miast

16,10%
to pracownicy kadry
zarządzającej

Profil widza stacji TVS w okresie od 23.03.2014r. do 23.04.2014r. na podstawie badań Nielsen Audience
Measurement. przygotowane przez Telewizje TVS sp. z o.o. za pomocą wskaźnika ADH% w przedziale
wiekowym Total Individuals

Profil widza
POMORSKIE
WARMIŃSKO MAZURSKIE

1,68%

ZACHODNIOPOMORSKIE

5,97%

4,48%
KUJAWSKOPOMORSKIE

PODLASKIE

1,08%

11,74%
MAZOWIECKIE
LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

6,05%

12,71%

0,26%

ŁÓDZKIE
LUBELSKIE

4,22%

2,15%
DOLNOŚLĄSKIE

5,86%

OPOLSKIE
0,5%

ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŚLĄSKIE

1,80%

32,85%
PODKARPACKIE
MAŁOPOLSKIE

3,44%

5,20%

Profil widza stacji TVS w okresie od 23.03.2014r. do 23.04.2014r. na podstawie badań Nielsen Audience Measurement.
Przygotowane przez Telewizję TVS sp. z o.o. za pomocą wskaźnika ADH% w przedziale wiekowym Total Individuals

Silesia Informacje
więcej niż aktualności…
Od 6 lat, codziennie na antenie TVS ukazuje się
pierwszy regionalny program informacyjny
o zasięgu ogólnopolskim. Silesia Informacje są
sztandarowym programem Telewizji TVS. Tworzy
go młody, ale doświadczony zespół dziennikarzy
pod okiem Rafała Kuliga. Program prowadzony
jest w formule live.

początki…
14 kwietnia 2008 roku o godzinie 21.00 Marek
Czyż zaprosił telewidzów do obejrzenia
pierwszego wydania Silesia Informacji.
Nad powstaniem serwisu pracował wówczas
blisko 20 osobowy zespół dziennikarzy,
wydawców, prezenterów i specjalistów z zakresu
techniki telewizyjnej. Próby do tego wydarzenia
trwały od ponad dwóch tygodni. Wszystko po to,
by serwis stał na najwyższym poziomie.
Wszystkim dowodził ówczesny szef redakcji
newsowej Rafał Kurowski.

oglądaj …
codziennie o 17.45 i 20.00!

Oferta programowa
PROGRAMY MUZYCZNE:
Tygodniowy Finał Listy Śląskich Szlagierów (produkcja TVS)
Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów
Audycja prezentująca utwory znanych śląskich wykonawców muzyki szlagrowo-biesiadnej, na które
głosowali widzowie TVS. Program prowadzi Eugeniusz Witek.
Koncert Życzeń (produkcja TVS)
Program tworzony przez widzów TVS. Życzenia składane za pośrednictwem prowadzących: Koli i Juli
przeplatane są znaną i lubianą muzyką.
Mały Koncert Życzeń (produkcja TVS)
Program z muzyką dziecięcą tworzony przez widzów TVS. Życzenia składane za pośrednictwem prezenterki
Patrycji Kindli-Tomaszczyk dla najmłodszych widzów.
Muzyczny Relax
Propozycje do Muzycznego Relaksu
Program poświęcony muzyce tanecznej, prezentujący najlepsze teledyski oraz znane, lubiane covery.
Muzyczny Relaks to także konkursy z nagrodami i spotkania z ciekawymi ludźmi,

PROGRAMY KULINARNE:
Śląskie od Kuchni (produkcja TVS)
Piotr Jezutek, ciekawy Śląska góral z krwi i kości jest gospodarzem nowej propozycji programowej TVS.
„Śląskie od kuchni” to program, który z pewnością zaspokoi apetyt na śląskie krajobrazy, tradycje
i
obyczaje. Kiedy góral z Zawoi gotuje krupniok, prażuchy i prawdziwy, śląski żur, wszystkie podniebienia są
nasycone.

Kuchnia po Śląsku (produkcja TVS)
Program kulinarny prezentujący historię i tradycję śląskiej kuchni oraz miejsca, które warto odwiedzić.
Remigiusz Rączka zaprasza do ciekawych miejsc na Śląsku i nie tylko.

Oferta programowa
PROGRAMY PODRÓŻNICZE:
Weekend z TVS (produkcja TVS)
9 i 10 edycja autorskiego programu Telewizji TVS. Wspólnie z ekipą realizacyjną podróżujemy po Polsce
zwiedzając najciekawsze turystycznie regiony. Program realizowany jest w formule live i emitowany w
każdy wakacyjny i zimowy weekend.
Meteopodróże (produkcja TVS)
Pogoda nie jedno ma imię. I nie zawsze musi wyglądać tak samo. Tym bardziej, że w Telewizji TVS na
pogodę zapraszamy Was do różnych miejsc w całej Polsce. Nasi prezenterzy przemierzają kraj w
poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc turystycznych.

PROGRAMY WŁASNE:
Express Silesia (produkcja TVS)
Program na żywo. Łączy w sobie rozmowy z interesującymi gośćmi, sporą dawkę informacji oraz znaną i
lubianą muzykę. Prowadzący to znani z anteny TVS prezenterzy: Patrycja Tomaszczyk-Kindla i Adam Giza.
Misja zdrowie (produkcja TVS)
Autorka i prowadząca program Patrycja Tomaszczyk-Kindla będzie starała się znaleźć dla naszych widzów
odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań dotyczących zdrowia oraz pomoże zrozumieć lepiej nasz
organizm. Sprawdzi najnowsze produkty i zabiegi. Wszystko dla naszych widzów, żeby nie zagubili się w
gąszczu dostępnych usług, nie dali się nabrać i jak najdłużej cieszyli się zdrowiem.
8 smaków Europy (produkcja TVS)
Program kulinarny, który odkryje kucharskie talenty Śląska. Innowacyjny projekt skierowany zarówno do
amatorów, jak i pasjonatów kuchni. Uczestnicy konkurują ze sobą w parach, a w finale zmierzą się z
kuchnią śląską. Wszystko będzie się działo w Restauracji Czerwonej w Chorzowie, z którą Telewizja podjęła
współpracę przy tym projekcie.

Oferta programowa
PROGRAMY WŁASNE:
Urządzeni (produkcja TVS)
W pierwszej edycji programu śledziliśmy losy młodego małżeństwa, które po latach wynajmowania
mieszkania postanawiają kupić swoje własne cztery kąty. Kamera towarzyszyła parze przez cały czas
remontu, od momentu planowania po tzw. ,,parapetówkę”. Swoją pracę, refleksje, napotykane problemy
i momenty radości samodzielnie rejestrowali kamerą video, dzięki czemu program zyskał na autentyczności
i stanowi wyjątkowy produkt na rynku telewizyjnym.
Druga edycja to apartament dla singla! Ekipa ekspertów i partnerów oraz ekipa telewizyjna towarzyszyła
Ninie Nocoń w urządzaniu swojego mieszkania marzeń. W programie odpowiadaliśmy na wiele
nurtujących pytań, pokazywaliśmy trudne decyzje oraz wiele kompromisów związanych zarówno z
ograniczeniami budżetowymi, jak i powierzchniowymi. Czas na kolejne wyzwania! Już wkrótce trzecia seria.
Sportowa Ofensywa (produkcja TVS)
Relacje, ciekawostki, wywiady i opinie ekspertów. Solidna dawka sportu wraca na antenę Telewizji TVS! Bez
zbędnej rozgrzewki przechodzimy do zdecydowanej ofensywy. W każdy wtorek o godzinie 22:00 pokażemy
to, co wydarzyło się na arenach sportowych w miniony weekend. Nasze kamery odwiedzą boiska T-Mobile
Ekstraklasy oraz pierwszej i drugiej ligi. Nie zabraknie nas na spotkaniach hokejowej ekstraligi i futsalu.
Będziemy śledzić poczynania naszych siatkarzy oraz koszykarzy. Przyjrzymy się również zmaganiom
reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kolejnym mocnym uderzeniem „Sportowej Ofensywy” będą relacje
z gali bokserskich, walk MMA oraz sportów zimowych. Stałym punktem nowego programu TVS będzie też
gość specjalny. Nasze kamery obecne będą nie tylko na spotkaniach, ale towarzyszyć będą również
w codziennym życiu sportowców. Autorem programu jest Krzysztof Trzosek, którego sport jest prawdziwą
pasją.

Oferta programowa
PROGRAMY WŁASNE:
Biznes Klasa (produkcja TVS)
Program ekonomiczny w telewizji TVS, w którym można się dowiedzieć, jak prowadzić biznes z klasą,
inwestować i mądrze zarządzać swoimi finansami. Grzegorz Żądło, autor i prowadzący Biznes Klasę
podkreśla, że „Interesuje nas wszystko, co wiąże się z pieniędzmi, zarówno, w skali mikro, jak i makro”.
Biznes Klasa to dynamicznie prowadzony program, w którym zapraszani specjaliści z przeróżnych dziedzin
gospodarki, dyskutują na aktualne tematy ekonomiczne, zarówno dotyczące Polski, jak i Śląska. Każdy
odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu, które Grzegorz Żądło, wraz ze swoimi gośćmi, omawia
podczas rozmowy w studiu. Biznes Klasa to także filmowy przegląd najważniejszych wydarzeń
ekonomicznych minionego tygodnia, ciekawostki giełdowe oraz cykliczny zbiór praktycznych porad na
temat inwestowania.

KINO FAMILIJNE
Bajkowa TVS
Znane i lubiane przez wszystkie pokolenia bajki, takie jak Bolek i Lolek, Reksio.

a oprócz tego popularne seriale, filmy i westerny…

Oferta programowa
PROGRAMY POPULARNONAUKOWE:
Muzyczne podróże
Program stworzony z myślą o miłośnikach dobrej muzyki, ciekawych podróży i poznawania interesujących
ludzi. Twórcy serii zapraszają widzów do wędrówki po najpiękniejszych regionach Europy z niemiecką
muzyką biesiadną w tle, która zdobyła popularność i wciąż podbija serca nowych słuchaczy. Autorzy
prezentują historię danego regionu, opisują zwyczaje jego mieszkańców, opowiadają lokalne legendy i
prezentują miejscową muzykę.
Gdzie jesteś?
Autentyczne historie ludzi, którzy wyruszają w podróż życia, aby odnaleźć kogoś szczególnie dla nich
ważnego.
Katastrofy w przestworzach
Dochodzenia na temat legendarnych katastrof lotniczych. Jak i dlaczego do nich doszło? Badania
prowadzone w oparciu o rejestratory głosów w kokpitach, raporty na temat wypadków i zeznań naocznych
świadków.
Piękna i zemsta
Kobiety z nadwagą prezentują swoje prawdziwe możliwości. Z pomocą specjalistów zrzucają
nadprogramowe kilogramy i przechodzą spektakularną metamorfozę. Wszystko po to, by zemścić się na
ludziach, którzy skrzywdzili je w przeszłości. W każdym odcinku dwie zmotywowane kobiety rozpoczynają
nowe życie od słodkiej zemsty na swoich oprawcach.
Mali podróżnicy
Propozycja dla najmłodszych miłośników wypraw w nieznane. Twórcy serii zapraszają widzów w bajkową
podróż dookoła świata wraz z przesympatyczną grupą rozbrykanych dzieciaków, które, m.in. wejdą na Big
Bena, nakarmią kenijską żyrafę i narysują wieżę Eiffla.

Kontakt:
TVS Sp. z o.o.
Anna Paleń
Dział Dystrybucji Telewizji TVS Sp. z o.o.
Tel. +48 32 608 99 43
Plac Grunwaldzki 12
40-126 Katowice
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do
negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
66 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Oferta jest własnością TVS Sp. z o. o., kopiowanie i powielanie zdjęć,
tekstu lub jakichkolwiek innych treści opublikowanych w niniejszej ofercie
oraz wykorzystywanie w celach innych niż związane z prezentacją
prowadzoną przez pracownika TVS Sp. z o. o. zabronione.

