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 GINX ESPORTS TV 

Najpopularniejszy na świecie kanał telewizyjny 
poświęcony treściom e-sportowym i gamingowi 

Dostępny na największych platformach cyfrowych i 
satelitarnych, oglądany w 55 milionach domów w 
ponad 80 krajach 

Naszym celem jest zainteresowanie nowego widza 
zjawiskiem e-sportu jak i ułatwienie obecnym 
fanom dostępu do wyselekcjonowanych 
programów w technicznie wysokiej jakości HD 

Od 2016 r udziały w spółce wykupiły Sky UK I ITV  



INTERESUJĄCE, ALE CO TO JEST E-SPORT? 

E-sport to zmagania graczy na wirtualnych polach walki 
odbywające się na platformach internetowych lub na 
imprezach masowych na żywo  

Istnieje wiele różnych gier e-sportowych, z których 
każda ma swoją własną grupę kibiców i entuzjastów 

Gry są  podzielone na gatunki: np. shootery, bijatyki, 
symulacje sportowe, gry strategiczne, MOBA  

Gry wideo nie są tworzone jako e-sporty, stają sie nimi 
gdy osiagną dużą popularność. Wtedy to ich wydawcy 
tworzą strukturę rozgrywek wokół danego tytułu 

 

 



TO NIE JEST E-SPORT… 



…TO JEST E-SPORT! 



JAKA JEST GRUPA DOCELOWA? 

70% widzow oglądających GINX Esports TV stanowią 
mężczyzni w grupie wiekowej 18 - 34 lat 

Z tego 34% mieści się w grupie 18-24 

76% entuzjastów gamingu twierdzi, że woli oglądać 
rozgrywki e-sportowe niż jakikolwiek inny kontent 

Fanatycy/maniacy/miłośnicy nowości/nowinek 
technologicznych 

Używają różnych platform do konsumpcji treści 

Korzystają z internetu i mediów spolecznościowych 

 

 



Gaming to nowość w TV… 

  Wiesz, że musisz cos zrobić z gamingiem ale co? 

  W jaki sposób sprzedać e-sport? 

  Jak przyciągnąć widzów z internetu do TV?  

  W jaki sposób nawiązać współpracę z branżą i społecznością e-sportowa? 

…i TV jest nowością w gamingu 

  Firmy e-sportowe nie są zaznajomione z konwencjami nadawania (np. nie       `
 daja sobie sprawy jak duże znaczenie ma planowanie) 

  Dostarczenie treści może często stanowić wyzwanie 

  E-sports jest branżą bardzo dynamiczną, kluczowe jest szybkie zdobywanie 
 informacji i planowanie ramówki pod wydarzenia: 

• Rozgrywki odbywają się w wielu miejscach na całym świecie 

• Nowe eventy, zespoły, gracze pojawiają się codziennie 

DLACZEGO WIĘC INNI NIE WYKORZYSTUJĄ TEGO 
FENOMENU? 



Pozwól GINX’owi zrobić to za Ciebie, ponieważ: 

   Jesteśmy doświadczonym nadawcą  telewizyjnym ze świetną              
 znajomością gamingu 

 W naszym zespole pracują specjaliści związani z branżą 
 telewizyjną jak i gamingiem, co umożliwia nam dostarczenie 
 dokładnie tego co będzie najbardziej interestujące dla Twojego 
 abonenta 

 Nasi eksperci to osoby z branży, tacy jak profesjonalni gracze,    
 prezenterzy, edytorzy i analitycy gamingowi. Jeśli oni czegoś nie 
 wiedzą, to znaczy że nie warto tego wiedzieć! 

  Nasi koledzy z marketingu, PR czy Bus/Dev to guru gamingu, 
 którzy dokładnie wiedzą  jak dotrzeć do tych nieuchwytnych 
 “milenialsow” 

  Dzięki nam wejdziesz  w przestrzeń gamingową, która jest 
 aktualnie najgorętszym tematem na świecie 

OK, WIĘC CO Z TYM ZROBIĆ? 



OFERTA PROGRAMOWA 

Nadajemy 24h/7  

Około 1200 godzin rocznie (80%  rocznie premierowy 
kontent) 

Pełne prawa autorskie do: TVE, Catch Up, VOD, PVR, 
nPVR 

Turnieje na żywo 

Wyjątkowy i unikalny kontent własny 

Programy rozrywkowe, dokumentalne i talk-show’y 

Największe wydarzenia emitowane w godzinach 
największej oglądalności  



TRANSMISJE Z ROZGRYWEK I MISTRZOSTW 



ESPORT LIFESTYLE 

The First Hour Top Ten 

Overwatch 101 Esport  Rewind 



AKTUALNOŚCI E-SPORTOWE 

This Week in Esports 

Count Down  

Daily Download 

60 Second Drop 



GINX ESPORTS I LOKALNI KORESPONDENCI 

Kluczowi w wejściu na lokalny rynek są 
korespondenci, którzy pomagają nam: 

Zaznajomić się z lokalną sceną gamingową 

Dostarczyć relacje z najważniejszych 
wydarzeń 

Utrzymać pozytywny wizerunek marki 

Wprowadzić obserwatorów w społeczność 
gamingową 

Nasi E-sportowi recenzenci… 

Są ważnymi, szanowanymi e-sportowymi 
osobowościami 

Posiadają dobrze rozwinięte platformy 
społecznościowe 

Mają ogromną wiedzę i są wiarygodni 
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