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To pasmo wspólne, tworzone przez 16 oddziałów terenowych TVP. 

Czym jest TVP Regionalna? 





To ok. 19 godzin na dobę programu przygotowywanego codziennie przez oddziały TVP. 

Czym jest pasmo wspólne? 



Czym jest wypełniony pozostały czas? (ok. 5 godzin) 

Oczywiście codzienną produkcją własną. W tygodniu to ok. 4 godz. 30 min. 
codziennych transmisji. W weekendy – 5 godz. 30 min. 



Wszędzie! Występujemy 
jednak pod nazwami Waszych 
regionalnych kanałów TVP: 
TVP Gdańsk, TVP Wrocław, 
TVP Białystok, itd. 

Gdzie można oglądać TVP Regionalna? 



NTC – MUX3: ZASIĘG 99.5% POPULACJI 

 

PLATFORMY SAT.: NC+ – 2 mln, Polsat Cyfrowy – 4 mln abonentów 

 

 

SIECI KABLOWE: 4,5 mln abonentów 

 

TVP Stream (PC i urządzenia mobilne) 

Sposoby dystrybucji treści 



To stały, bezpłatny i mobilny dostęp do programu wszystkich 16 oddziałów TVP.  Możesz 
być na bieżąco ze swoja telewizja bez względu na to, gdzie jesteś.  

TVP Stream - tvpstream.tvp.pl 



Każdy z 16. oddziałów TVP 
dysponuje własnym portalem 
internetowym. Każdy z nich na 
początku roku przeszedł swoisty 
lifting.  
Są nowoczesne i bardzo 
intuicyjne w obsłudze. 

16 portali internetowych OTV 



Portale oddziałów TVP z założenia są 
portalami multimedialnymi. Z całą 
pewnością tworzą najbardziej 
aktualny i największy zbiór 
materiałów filmowych (VOD) 
przedstawiających codzienne życie 
Polski. 

Największy zbiór treści VOD 





Od 1 września 2013 roku funkcjonuje portal  
regionalna.tvp.pl. To swoisty agregator treści 
tworzonych w 16 Oddziałach, rozszerzonych o 
teksty autorskie redakcji, a także informacje 
serwisów agencyjnych. To też największy w 
Polsce agregator treści video poświęconych 
regionom.  

Portal regionalna.tvp.pl 



Portal regionalna.tvp.pl 

Zadania: 
– popularyzacja najważniejszych i 
najciekawszych materiałów portali 
regionalnych TVP S.A.; 
- promocja materiałów i programów 
własnych pasma wspólnego TVP Regionalna; 
- promocja portali regionalnych TVP S.A.; 
- ułatwienie dostępu do materiałów video 
pasma wspólnego TVP Regionalna;  
- budowa wspólnej marki kanałów TVP 
Regionalna.  
 



Grupa 16 portali regionalnych TVP i 
portal regionalna.tvp.pl to solidni 
partnerzy.  To co miesiąc ok. 1 mln 
unikalnych użytkowników, ok. 1 400 
tys. wizyt i ok. 4 mln odsłon. 

Solidni partnerzy 



Każdy z oddziałów TVP jest 
również obecny w mediach 
społecznościowych: Facebooku, 
Twitterze, YouTube. 

Media społecznościowe 



17 portali internetowych 

 

serwisy społecznościowe 

 

HBB TV 

 

Sposoby dystrybucji treści 



Jesteśmy liderem produkcji 
telewizyjnych. Najlepsi w Polsce 
specjaliści pomogą Wam 
realizacji każdej produkcji 
telewizyjnej i filmowej. 

Dlaczego warto z nami współpracować? 



Najlepsi specjaliści od publikacji video w internecie pomogą Wam w realizacji 
planowanych kampanii promocyjnych. 

Dlaczego warto z nami współpracować? 



Realizatorzy TVP są w stanie przygotować transmisję z dowolnego wydarzenia w 
dowolnym miejscu i udostępnić sygnał w Internecie. 

Dlaczego warto z nami współpracować? 



Mamy też największe w Polsce doświadczenie w organizacji internetowych 
kanałów specjalnych. Przywołam tu kilka z nich: 

Dlaczego warto z nami współpracować? 



Kanał uruchomiony przy okazji 
Mistrzostw Świata w żeglarskiej klasie 
Laser Radial 25–27 lipca 2014 r. 

Nadawanie równoległe w kanale 
wirtualnym TVP Stream, HBB TV, TVP 
Regionalna i TVP Szczecin (emisja 
rozłączna). 

TVP Żagle – Dziwnów 2014 



Kanał promujący Bieszczady uruchomiony 
wspólnie z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego. Program nadawany 25–27 
lipca 2014r. 

Nadawanie równoległe w kanale 
wirtualnym TVP Stream, HBB TV, TVP 
Regionalna i TVP Rzeszów. Dodatkowy 
serwis HBB TV z atrakcjami regionu. 

TVP Bieszczady 



Kanał z okazji „Międzynarodowych Targów 
Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2014” w 
dniach 29.09–1.10.2014r. 

Program nadawany w TVP Stream,  
a także w HBB TV. Wypełniony relacjami na 
żywo z targów, a także bogatą ofertą 
magazynów kulinarnych. 

TVP Zdrowo i ze smakiem 



Kanał z okazji kanonizacji papieża Polaka Jana Pawła II. 
W dniach 23–28.04.2014r. można było zobaczyć 
archiwalne, często niepublikowane relacje z 
pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. 

 

Program nadawany w TVP Stream,  
a także w HBB TV. Kanał cieszył się dużym 
zainteresowaniem widzów (ponad 51 tys. 
odtworzeń). 

TVP Regionalna – Śladami Jana Pawła II 



W ramach współpracy TVP z samorządami, stworzyliśmy RSO – Regionalny System 
Ostrzegania o zagrożeniach. 

Regionalny System Ostrzegania 



W bliskiej przyszłości 
zdystansujemy inne telewizje na 
polu wdrożenia HBB TV, czyli 
telewizji hybrydowej. To nowy 
sposób patrzenia na tradycyjną 
telewizję „linearną” i myślenie o jej 
personalizacji. 

Jesteśmy liderem wprowadzania nowych technologii 



Aplikacja HBB TV w ramach audycji 
informacyjnej „Dziennik Regionów”. Narzędzie 
daje dostęp do bieżących wydań, a także do 
wiadomości archiwalnych posortowanych  
chronologicznie i tematycznie. 

Telewizja hybrydowa – Dziennik Regionów 



TVP Regionalna istnieje dzięki 
„regionom” i dla „regionów”. 
Jesteśmy dla Was. Naturalnym 
wydaje mi się więc zaproszenie 
Państwa do współpracy. Jeszcze 
bliższej współpracy. 

Jesteśmy dla Was! 



Gdańsk, lipiec 2015 r. 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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