
 

    

 

 

 
Komunikat prasowy 

Warszawa, 6 września 2017 r. 
 

IPLA przedstawia programy Telewizji Polsat w serwisie 
VoD.pl Grupy Onet-RAS Polska 

 

Grupa Polsat, największa w Polsce grupa medialno - telekomunikacyjna oraz Grupa Onet-RAS 
Polska nawiązały współpracę w zakresie dystrybucji poprzez player IPLI popularnych seriali 
i programów Telewizji Polsat w serwisie VoD.pl należącym do Grupy Onet RAS Polska. W VoD.pl 
pojawią się nowości z jesiennej ramówki Polsatu, m.in. serial "W rytmie serca", show "Wyspa 
przetrwania" i "#Supermodelka Plus Size" oraz znane i bardzo popularne formaty jak: 
„Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. 

W wyniku nawiązanej współpracy użytkownicy platformy VoD.pl otrzymają poprzez player IPLI 
bezpłatny dostęp do nowości Polsatu, nowych sezonów najpopularniejszych seriali, show 
i paradokumentów z nowej ramówki stacji, a także archiwalnych odcinków poprzednich serii 
wybranych programów. Nowości z ramówki jesiennej będą pojawiać się na platformie VoD.pl po 
emisji w Telewizji Polsat oraz w serwisie IPLA. Programy Polsatu są udostępniane poprzez osadzenie 
playera IPLA w serwisie VoD.pl i są dostępne poprzez stronę WWW. Aby ułatwić użytkownikom 
dostęp do treści, zostały one zgromadzone w specjalnej sekcji „IPLA”. 

– Z radością ogłaszamy początek przedsięwzięcia, które ma szansę odmienić oblicze rynku VOD 
w Polsce. Jego celem jest dostarczenie użytkownikom najlepszej możliwej oferty oraz pokazanie, 
że kluczowi gracze w tym segmencie rynku chcą i mogą współpracować – mówi Mark Dekan, CEO 
Grupy Onet-RAS Polska. 

– Współpracujemy z Grupą Onet już od dłuższego czasu i uznaliśmy, że to najlepszy moment 
na rozszerzenie zakresu tej współpracy. Dzięki temu użytkownicy serwisu VoD.pl otrzymali dostęp 
do popularnych polskich programów i seriali z bibliotek IPLI i Telewizji Polsat, a my zwiększymy naszą 
obecność w Internecie i wyniki oglądalności naszych treści. Stałym i znanym użytkownikom miejscem, 
gdzie znajdą ulubione serie Polsatu, jest naturalnie IPLA i to się oczywiście nie zmienia – mówi Maciej 
Stec, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Telewizji Polsat Sp. z o.o. 

Pierwsze propozycje Polsatu można oglądać w VoD.pl już od dzisiaj, 6 września, a wśród tytułów 
dostępnych w ramach współpracy znajdą się: 

 Nowości Telewizji Polsat: 

- „Wyspa przetrwania” – przygodowe reality show, w którym zobaczymy szesnastu 
gotowych na wszystko śmiałków: ośmioro kobiet i mężczyzn. Aby znaleźć się na Fidżi 
musieli przejść trudne, wieloetapowe eliminacje, drobiazgowe badania lekarskie i 
wyczerpujące testy sprawnościowe. Wybrańców różni wszystko, a łączy tylko jedno – 
determinacja, by przetrwać na wyspie jak najdłużej. Pozostawieni sami sobie rozbitkowie 
zostaną podzieleni na dwa plemiona i będą musieli zapewnić sobie ogień, żywność i 



schronienie. Odwaga, pamięć, siła, wytrwałość, strategia i spryt okażą się niezbędne do 
przetrwania i ewentualnego zwycięstwa w rywalizacji.  

Premiera w Polsacie i IPLI – 8 września, godzina 20:00 

- „#Supermodelka Plus Size” – takiego programu w polskiej telewizji jeszcze nie było. 
Nadchodzi rewolucja i nowy ideał kobiecego piękna. Zbliża się czas, w którym królować 
będzie niedoceniony do tej pory rozmiar plus size. Program udowodni, że kobiecego 
piękna nie da się zmierzyć centymetrem, a rozmiar 42 i większy też może być bardzo 
atrakcyjny. W jury zasiądą cztery wyjątkowe osobowości ze świata mody: projektantka 
Ewa Minge, austriacki fotograf polskiego pochodzenia Emil Biliński, najsłynniejsza polska 
modelka plus size i blogerka Ewa Zakrzewska oraz Mister Polski i bloger Rafał Maślak.  

Premiera w Polsacie i IPLI –  6 września, godzina 20:35 

- Serial „W rytmie serca”. Gdy wydaje Ci się, że panujesz nad wszystkim: praca jest twoją 
pasją i masz konkretne plany na przyszłość – los płata ci figla. Niespodziewanie wraca do 
Ciebie przeszłość, od dawna skrywane sekrety wychodzą na jaw i zmieniają wszystko. Na 
życiowym zakręcie zobaczymy bohaterów serialu „W rytmie serca”, wykreowanych przez 
Barbarę Kurdej-Szatan, Mateusza Damięckiego, Marię Dębską, Piotra Polka i Dariusza 
Toczka. Wyraziste postacie stworzą genialni aktorzy: Piotr Fronczewski i Małgorzata 
Foremniak.  

Premiera w Polsacie i IPLI – 10 września (odcinek 1 i 2), godz. 20:00 

 Popularne seriale: 

- „Przyjaciółki”,  
- „Pierwsza Miłość”,  
- „Świat według Kiepskich”, 
-  „Niania w Wielkim Mieście”.  

 Lubiane show i programy: 

- „The Brain. Genialny umysł”, 
- „Twoja twarz brzmi znajomo”, 
- „Nasz nowy dom”, 
- „Ewa gotuje”, 
-  „Kabaret na żywo”. 

 Znane paradokumenty:  

- „Dlaczego ja?”, 
- „Trudne sprawy”,  
- „Zdrady”, 
- „Gliniarze”, 
-  „Chłopaki do wzięcia”, 
- „Polska w monitoringu”,  
- „Na ratunek 112”. 
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