


Powiew świeżości  - Nasz portfel medialny Tier Family Member

Tier Family Member to prężnie rozwijająca się grupa medialna zrzeszająca kanały telewizyjne 

należące do portfela funduszu Tier Capital. 

W skład grupy wchodzą kanały: Biznes24, e-Sport, News24 i 13.tv



Światła… Kamera… Akcja…

Inwestycje związane z telewizją - Biznes24 oraz Astro (News24, 13, eSport) to 

fundament do rozwoju grupy mediowo – reklamowej. 

Wprowadzamy strategię polegającą na budowaniu portfela spółek 

uzupełniających swoje działania w sposób komplementarny. 

Już dziś nasze Spółki portfelowe są w posiadaniu profesjonalnego studio, 

sprzętu technicznego, oprawy świetlnej i dostępu do grona ekspertów i 

specjalistów z branży. 



Ambitny zespół Prezesów Tier Family Member

Kamil Bilecki

Założyciel i Prezes Zarządu Tier Capital – statuetka Osobowość 

Roku 2022

Ewelina Kachniarz

Założyciel i Wiceprezes Zarządu Tier Capital – jedyna kobieta w Polsce 

za sterami funduszu Private Equity

Mateusz Lipski

Założyciel i Prezes Zarządu Progressivo – nominacja Business Center 

Club Manager Roku 2021



NEWS24 – ZE WSZYSTKICH STRON 

Dedykowana widzom unikającym 
mediów zaangażowanych 
politycznie i ideowo



NASZE WARTOŚCI

NIEZALEŻNOŚĆ

OBIEKTYWIZM

RZETELNOŚĆ

WIARYGOSNOŚĆ

PROFESJONALIZM 



SOLIDNE 
FUNDAMENTY

DŁUGOLETNIE
DOŚWIADCZENIE

PRODUKCYJNE

STABILNE
FINANSOWANIE

PROJEKTU

NEWS24 to



Studio we własnym budynku

100 osobowy
Zespół redakcyjny



Misja programowa

Wyczerpująca informacja 

Merytoryczna publicystyczna

Miejsce swobodnej debaty

Polska samorządowa

Tematyka Europejska

Prawa obywatelskie

Ekologia i środowisko



9:00 do 12:00 
„News24 przed 12-tą”

7:00 do 9:00  
„News24 na start”

15:00 do 18:00 
„News24 po 15-tej”

12:00 do 15:00  
„News24 po 12-tej”

O godzinie 7:00 zaczynamy pasma poranne



18:00 do 19:00  
„Istota rzeczy”  

prowadzi red. 
Jarosław Szczepański

Po godzinie 18:00 zaczynamy pasmo „News24 wieczorem”

19:00 do 19:30  
„Konteksty cz.1” 

prowadzi red. Marcin 
Antoszewski

19:30 do 20:00  
główny dziennik stacji po 

tytułem „Serwis dnia”

20:00 do 20:30 
„Konteksty cz.2” 

prowadzi red. Marcin 
Antoszewski

20:30 do 22:00  Pasmo 
„News24 na dobranoc” 

21:30 do 22:30  „Zero 
ograniczeń” prowadzi red. 

Jacek Zimnik



W „Kontekstach” staramy się zrozumieć co w ciągu dnia wydarzyło się w Polsce i 

na świecie. Kulisy i konteksty wydarzeń są dla nas znacznie ważniejsze niż 

oficjalne statementy. 

Zapraszamy ekspertów, polityków, samorządowców, dyplomatów 

I przedsiębiorców, by swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się 

z Telewidzami. Świat jest w ruchu. Pandemia i wojna uzmysłowiły nam, że 

jesteśmy świadkami i aktorami wydarzeń, jakich Polacy nie widzieli od wieku. W 

Polsce nie brakuje źródeł informacji, brakuje ich kontekstów. 

Naszą ambicją jest, by zrozumieć świat, a nie go ocenić.

Marcin Antosiewicz „Konteksty”



Strawna, zrozumiała i przystępna rozmowa na tematy ekonomiczne 

i około gospodarcze dla widzów będących zwykłymi „oglądaczami” telewizji, a 

nie będących ekspertami. Gospodarzem programu jest publicysta ekonomiczny 

Jarosław Szczepański.

Jarosław Szczepański „Istota rzeczy”



Jacek Zimnik „Zero ograniczeń”

Interaktywny program z udziałem widzów oraz internautów. 

W programie „Zero Ograniczeń” Jacek Zimnik i jego goście komentują 

codzienność życia politycznego i społecznego z wykorzystaniem social mediów. 

Program jest streamowany na Facebooku i YouTube. 

Jego formuła w dużej mierze zależy od samych odbiorców. Ideą progamu jest 

wolność wyrażania poglądów bez jakichkolwiek nacisków i cenzury. 

„Zero ograniczeń” można oglądać od poniedziałku do piątku o 21:30. 

Program nawiązuje do formatu „Bez Ograniczeń” – programu emitowanego na 

antenie Telewizji Superstacja od 2006 roku do końca lipca 2019.



Goście

POLITYCY

EKSPERCI

AUTORYTETY

PUBLICYŚCI

DZIENNIKARZE

SPOŁECZNOŚCI

SAMORZĄDOWCY

OSOBOWOŚCI



Nawiązaliśmy współpracę z Nielsen Audience Measurement, dzięki czemu nasz kanał 

znajduje się pod bieżącym monitoringiem oglądalności i staje się znacznie 

atrakcyjniejszy pod kątem reklamodawców.

Monitorowanie oglądalności



Od kwietnia 2022 roku Biuro Reklamy TVN Media, pod marką Premium TV reprezentuje stację 

News24 w zakresie sprzedaży i planowania czasu reklamowego. 

Bieżące wpływy reklamowe zapewniają stabilność sytuacji firmy i umożliwiają zwiększanie 

nakładów na rozwój oferty programowej i zespołu dziennikarzy.

W niedalekiej przyszłości planujemy utworzenie własnego biura reklamy 

w ramach grupy ”Tier Family Member”.

Stabilna obsługa reklamowa



9 maja 2022 do portfela Tier Capital dołączyła znana agencja marketingowa 360

z 20 letnim doświadczeniem – PROGRESSIVO.

PROGRESSIVO to studio projektowania graficznego i agencja marketingowa. Agencja 

odpowiada za kreowanie bardzo znanych marek, a także budowanie strategii i realizacje 

wielomilionowych kampanii reklamowych. Od 2002 roku specjalizuje się w tworzeniu 

tożsamości marki - jej atrakcyjnej treści i kontekstu.

Obecność własnej, doświadczonej agencji marketingowej z wieloosobowym zespołem 

Ekspertów w naszym portfelu zapewni napływ nowych Klientów w ramach reklamy specjalnej 

oraz pozwoli skuteczniej promować kanał News24.

Własna agencja marketingowa



Najlepsze przed nami

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Dystrybucja DELEGATA

KRZYSZTOF KOŁODZIEJ 

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

Inwestor

KAMIL BILECKI

kamil.bilecki@tierinvestment.pl
+48 739 055 200

EWELINA KACHNIARZ
ewelina.kachniarz@tierinvestment.pl

+48 576 572 300


