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ROMAN MŁODKOWSKI

Prezes Zarządu Biznes24, ceniony dziennikarz, Manager 

mediów oraz były redaktor naczelny i twórca TVN CNBC.

Wcześniej twórca i Szef Redakcji Biznesowej TVN24.

Laureat nagród Kisiela, Fikusa i Grand Press. 

Uznawany i szanowany w branży autor wyjątkowych 

formatów telewizyjnych.



Nowy inwestor Biznes24

TIER INVESTMENT S.A.

Tier Investment to fundusz Private Equity lokujący środki 

w perspektywiczne spółki z branży medialnej oraz nieruchomości. 

W swoim portfelu posiada 3 inne kanały telewizyjne (News24, 13.tv, eSport).

„Biznes24 jest dla nas czarnym koniem w naszym portfelu. Widzimy ogromny 

potencjał w rozwoju samego kanału, ale przede wszystkim w kreowaniu trendu 

i potrzeby oglądania tej stacji. Naszym celem jest budować świadomość 

społeczeństwa i doszkalać polskich przedsiębiorców w obszarach nowego biznesu” 

Kamil Bilecki 

Prezes Zarządu Tier Investment S.A.



MISJA
OSTRZEGAĆ przed ryzykiem,  

POMAGAĆ znaleźć wartość,

WSPIERAĆ komunikację biznesową,  

CHRONIĆ pieniądze Odbiorców i Klientów

Styczeń 2020 

Ogłoszenie powstania kanału Biznes24

20 marca 2020 

Start nadawania stacji 

Styczeń 2021 

Stacja transmitowana na platformach Canal+, Orange TV, UPC Polska, 

a także internetowej platformie WP Pilot

Marzec 2022 

Drugie urodziny funkcjonowania stacji Biznes24



WIZJA

BIZNES24 jest wieloplatformowym medium 

biznesowym pierwszego wyboru, dla wszystkich, 

którzy chcą wiedzieć jak chronić wartość pieniędzy: 

zarobionych, zainwestowanych, lub zarządzanych 

w imieniu innych właścicieli.    

BIZNES24 działa na każdej platformie, na której 

można dotrzeć do odbiorców treści biznesowych.



HH

ODBIORCY

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa

Osoby na wysokich/średnich stanowiskach

Osoby zamożne, chcące się wzbogacać 

Osoby chcące pozyskiwać prawdziwe informacje 
w obszarach biznesu



KORZYŚCI DLA OPERATORA
Kanał aktywny marketingowo
Każdego dnia podejmujemy zdecydowane działania marketingowe, które 
zwiększają zainteresowanie naszym kanałem. W ostatnich tygodniach 
odnotowaliśmy 10-krotny wzrost liczby obserwujących naszego fanpage’a 
na Facebooku

Stabilność biznesu i perspektywy rozwoju
Bardzo doświadczony zespół Biznes24 i nowy udziałowiec – fundusz Private
Equity to gwarancja stabilności i dynamicznego rozwoju naszej stacji

Dobra oglądalność
Nasz kanał cieszy się rosnącym zainteresowaniem widzów, którzy 
cenią sobie bieżące informacje biznesowe

Reaktywność programowa
W Biznes24 dynamicznie dostosowujemy ramówkę programową do 
bieżących wydarzeń gospodarczo-politycznych, odpowiednio zmieniając 
ją do bieżącej sytuacji

Zadowoleni widzowie
Odpowiadamy na bieżące potrzeby Polaków dostarczając praktyczne 
informacje, poradniki i przystępnie podane newsy



ODPOWIADAMY NA POTRZEBY
Bo najważniejsi są widzowie

400 000 Polaków 
posiada kredyty frankowe

400 000 Polaków 
inwestuje na giełdzie

~2 000 000 Polaków
to przedsiębiorcy

Setki tysięcy Polaków 
zastanawia się nad założeniem własnej firmy

~900 000 Polaków* 
inwestuje w kryptowaluty

Miliony Polaków
posiada środki w innych walutach

Pomagamy kredytobiorcom
rozmawiając z Ekspertami dającymi cenne wskazówki

Pokazujemy bieżące kursy kryptowalut
na żywo w Tickerboxie

Pokazujemy bieżące notowania walut
na żywo w Tickerboxie

Zapraszamy przedsiębiorców i Ekspertów
odpowiadamy na pytania początkujących przedsiębiorców

Prezentujemy bieżące raporty giełdowe
i rozmawiamy z analitykami 

Dajemy cenne wskazówki
podatkowe, kadrowe i sprzedażowe

* Według danych firmy Triple-A ( https://triple-a.io/crypto-ownership/)

https://triple-a.io/crypto-ownership/


41,0% widzów zainteresowanych programem BIZNES24 

to przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej    

41,3% widzów zainteresowanych BIZNES24 

należy do średniej kadry zarządzającej 

* Dane na podstawie internetowego badania BIZNES24 na bazie 1010 widzów | styczeń 2021 

PROFIL WIDZA



BIZNES24 dociera codziennie do ok. 90 tys. osób

Co miesiąc BIZNES24 ogląda prawie 
2 mln unikalnych widzów 

Więcej widzów poza domem (Gemius OOH) 
niż w domu (Nielsen)

* Dane Nielsen Media Research (AT-HOME) i Gemius (OOH) 

PROFIL WIDZA



ZASIĘG

TV (sat, cab)

Płatny streaming (B2C) 

Dedykowany streaming B2B2C 

Platforma WWW 

Strumień dźwiękowy / Podcasty / Radio 



ZASIĘG

ponad 6 mln gospodarstw domowych 

w zasięgu technicznym BIZNES24  

Szeroka dystrybucja potwierdza zainteresowanie Klientów

rzetelnymi informacjami biznesowymi



WIDZOWIE
To osoby, które w swoim biznesie chcą trzymać rękę na pulsie w obszarach:   

Trendów gospodarczych Konkurencji Sytuacji giełdowych

Podatków i ubezpieczeńRynku surowców Marki własnej Rozwiązań IT

Sprzedaży



PROGRAM

Nowe formaty programowe

Regularne transmisje konferencji na temat 

kwartalnych sprawozdzań spółek giełdowych

Debaty tematyczne z udziałem ekspertów

Relacje z najważniejszych wydarzeń 

ekonomicznych



PRZYKŁAD 
NOWEGO FORMATU

Debata 
Rynek i ceny paliw

Uczestnicy: 

Leszek Wiwała
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Karol Wolff
Dyrektor Biura Strategii i Projektów
PKN Orlen

Jakub Bińkowski
Członek zarządu
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

Partnerzy: 

We współpracy: 



WIELOWYMIAROWA
UNIKATOWOŚĆ



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Dystrybucja DELEGATA

KRZYSZTOF KOŁODZIEJ
k.kolodziej@delegata.pl
+48 502 444 601


