
P R O D U K C J E  V I D E O  

SYGNATARIUSZ PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI 
REKLAMY CYFROWEJ QUALID 

2 0 2 2  



ZDROWIE 



#Gadaj zdrów 

#Gadaj Zdrów talk show zdrowotny, który pokazuje 
ujęcie choroby nie tylko z medycznego punktu 
widzenia, lecz także porusza aspekt osamotnienia 
jednostki w problemie.  

Host, Filip Rudanacja* zaprasza do studia lekarza i 
pacjenta, aby porozmawiać o tym, jak wygląda 
codzienne życie z chorobą, zmagania z ochroną 
zdrowia oraz refundowanie niezbędnych środków.  

Dzięki temu otrzymujemy mieszankę prawdziwych 
historii dot. chorób i towarzyszących im emocji  
z wiedzą medyczną, całość dopełnia dziecięca 
wręcz ciekawość i humor prowadzącego*  

*W uzasadnionych przypadkach, możliwa zmiana prowadzącego. 

ZOBACZ 

47 837 
wyświetleń* 

*dane z okresu 01 – 06.2022. Video Prism.   

https://www.poradnikzdrowie.pl/premium/gadaj-zdrow/poronienie-dotyka-co-10-kobiety-a-wciaz-jest-tabu-nie-ma-empatii-nie-ma-wsparcia-aa-jAwP-9k11-3V89.html


#Zdrowo odpytani 

Co Polacy wiedzą o zdrowiu? Czego najczęściej 
szukamy w internecie, kiedy nie wiemy, co nam 
dolega? Czy rak to zawsze odpowiedź na każdy 
objaw?  
 
Redakcja Poradnikzdrowie.pl wybiera popularne 
tematy oraz trendujące frazy zdrowotne  
w internecie, a następnie odpytuje z nich 
przechodniów w formie sondy ulicznej.  

Wszystko pod czujnym okiem eksperta,  
lekarza, który konfrontuje powszechne przekonania  
z aktualną wiedzą medyczną. 

ZOBACZ 

856 692 
wyświetleń* 

*dane z okresu 01 – 06.2022. Video Prism.   

https://www.poradnikzdrowie.pl/premium/zdrowo-odpytani/plyn-lugola-czy-jego-picie-jest-bezpieczne-sprawdzamy-w-kolejnym-odcinku-zdrowo-odpytanych-wideo-aa-7iz7-BsLn-HHCe.html


#ŻyjęZ 

#ŻyjęZ to historie o walce z trudnym przeciwnikiem,  
jakim jest choroba.  
 
Cykliczne reportaże mają na celu przełamywanie 
krążących wokół wielu dolegliwości stereotypów, 
zapobiegać stygmatyzacji społecznej i inspirować innych, 
także w pełni zdrowych ludzi, którzy często  
nie zdają sobie sprawy, jak wiele trudności  
wiąże się z codziennością osoby przewlekle chorej.  
 
Chcielibyśmy, aby czytelnicy Poradnika Zdrowie mogli 
poznać historie pacjentów z ich perspektywy. 

 

ZOBACZ 

355 414 
wyświetleń* 

*dane z okresu 01 – 06.2022. Video Prism.   

https://www.poradnikzdrowie.pl/premium/zyjez/zyje-z-otyloscia-zobaczylam-na-wadze-130-kg-wiedzialam-ze-jak-teraz-czegos-nie-zrobie-to-bedzie-koniec-aa-jwxL-68Ce-zpNH.html


DOM 



Pogad@ne Zbudowane 

Cykliczne e-spotkania redakcji Muratora  
z ekspertami z różnych branż, którzy odpowiadają 
w studio na pytania Redaktora Naczelnego 
Muratora, Piotra Laskowskiego. 
  
Podczas transmitowanego na żywo spotkania 
poruszane są zagadnienia związane z budową, 
remontem i eksploatacją domu. Pytania do 
ekspertów zadają również widzowie – na czacie. 
 
E-spotkanie jest rejestrowane, a nagranie 
publikujemy w serwisie Murator.pl oraz na kanale 
Murator.tv na YouTube. 

 

ZOBACZ 

499 647 
wyświetleń* 

*dane z okresu 01 – 06.2022. Video Prism.   

https://www.youtube.com/watch?v=xE_vU_AnVYI&t=24s


Porady ogrodowe 

Krótkie filmy poradnikowe, w których 
opowiadamy i pokazujemy, jak rozwiązać 
konkretne problemy,  
z którymi prędzej czy później zmierzy się każdy 
użytkownik ogrodu. Są to na przykład: walka ze 
szkodnikami, pielęgnacja roślin, drobne naprawy 
czy montaż akcesoriów ogrodowych, prezentacja 
narzędzi.  
 
Materiał jest realizowany w prawdziwym ogrodzie, 
w polskich warunkach. Porad udziela 
doświadczony ogrodnik lub ekspert producenta.  

 

ZOBACZ 

131 732 
wyświetleń* 

*dane z okresu 01 – 06.2022. Video Prism.   

https://www.youtube.com/watch?v=mvUMUg30F8w


ROZRYWKA 



Radio SuperNova – Szybkie Pytania   

Szybkie Pytania to rozrywkowy format Radia 
SuperNova, w którym występują największe 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej.  
Nasi goście, przy pomocy czerwonego guzika, 
losują numerki, pod którymi kryją się niebanalne 
pytania. 
 
Premiera: każdy czwartek  
 
Prowadzący: Paweł Wiszniewski 

ZOBACZ 

673 064  

*dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Youtube oraz Video Prism.   

wyświetleń* 

https://www.youtube.com/watch?v=6nYVz8SaaVc


Radio VOX FM – Poranne Wyjce 

Ekipa popularnego pasma porannego  
„Pierwsza Zmiana”, przedstawiają nowe wersje 
znanych i lubianych piosenek disco polo!  
Posłuchasz największych hitów w wykonaniu Norberta, 
Konrada i Pawelca. Przekonaj się, czy Poranne Wyjce 
są lepsze od oryginału?  
 
Premiera: raz w miesiącu  
 
Prowadzący: Norbert Bieńkowski, Konrad Piwowarski, 
Paweł Pawelec 

311 682  

*Dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Youtube oraz Video Prism.   

ZOBACZ 

wyświetleń* 

https://www.youtube.com/watch?v=2GKlwfs0eAY
https://www.youtube.com/watch?v=2GKlwfs0eAY


Radio ESKA ROCK – Tak trzeba żyć 

„Tak trzeba żyć” to program, którego bohaterami są 
prawdziwi pasjonaci. Sprawdzamy jak można uczynić 
ze swojego hobby pracę i odwrotnie. Odsłaniamy 
kulisy zawodów, dyscyplin sportowych czy podróży, 
którymi żyją nasi goście. Na program zaprasza Wojtek 
Góralski, którego znacie z porannego programu  
w Radiu ESKA Rock.  
 
Premiera: raz w tygodniu 
 
Prowadzący: Wojtek Góralski   

2 708  

ZOBACZ 
*Dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Youtube oraz Video Prism..   

wyświetleń* 

https://www.youtube.com/watch?v=J4RJzIp6Itc
https://www.youtube.com/watch?v=J4RJzIp6Itc


Radio ESKA – Ja się pytam  

Znany i lubiany redaktor ESKI - Bartosz Kańtoch 
uwielbia zadawać nietypowe pytania! Jak często Ci 
dobrze? Jesteśmy w stanie zrozumieć kobiety? 
Jak zdobyć dużą ilość pieniędzy? W programie 
sprawdzamy, jak mieszkańcy największych miast w 
Polsce odpowiadają na nietypowe i nie zawsze proste 
pytania!  
 
Premiera: nieregularnie 
 
Prowadzący: Bartosz Kańtoch  

386 400 

ZOBACZ 
*Dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Facebook.   

wyświetleń* 

https://www.facebook.com/watch/?v=345134077534624
https://www.facebook.com/watch/?v=345134077534624


Radio ESKA – To się kręci  

To Się Kręci - wszystko, co chcielibyście wiedzieć  
o filmach i serialach, ale baliście się zapytać!  
To nowy format, w którym nie brakuje ciekawostek  
o popularnych serialach, zakulisowych filmowych 
smaczków oraz prowadzącego ze specyficznym 
poczuciem humoru. 
 
Premiera: raz w miesiącu  
 
Prowadzący: Leon Pietrzak  

1 354 178  

ZOBACZ 
*Dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Youtube oraz Viedo Prism.   

OFERTA DLA PARTNERA CYKLU 

już od 3 400 zł/mc 
Emisja spotu/planszy sponsorskiej przed 

wszystkimi materiałami z cyklu przez 1 mc. 

wyświetleń* 

https://www.eska.pl/news/to-sie-kreci-program-o-filmach-serialach-i-nie-tylko-ogladaj-wszystkie-odcinki-w-jednym-miejscu-aa-Coc3-A22P-DiZq.html
https://www.eska.pl/news/to-sie-kreci-program-o-filmach-serialach-i-nie-tylko-ogladaj-wszystkie-odcinki-w-jednym-miejscu-aa-Coc3-A22P-DiZq.html


Radio ESKA – ESKA XD 

ESKA XD to program, w którym pokazujemy w jaki 
sposób kreatywnie spędzić czas w domu lub na 
zewnątrz, jakie gadżety elektroniczne są niezbędne, 
czy chociażby to, co słychać u gwiazd show-biznesu. 
Nasi dziennikarze sprawdzają skuteczne sposoby na 
domowy fitness, grają w gry komputerowe  
i są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś fajnego!  
 
Premiera: raz w miesiącu  
 
Prowadzący: Piotr Bukowski, Kasia Węsierska,  
Michał Hanczak 

14 235 452  

ZOBACZ 
*Dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Youtube oraz Video Prism.   

wyświetleń* 

https://www.eska.pl/news/eska-xd-wszystkie-odcinki-w-jednym-miejscu-czym-zylismy-do-tej-pory-aa-EVfn-qwE5-y5Uj.html
https://www.eska.pl/news/eska-xd-wszystkie-odcinki-w-jednym-miejscu-czym-zylismy-do-tej-pory-aa-EVfn-qwE5-y5Uj.html


Radio ESKA – Moja Lista Hitów  

DJ Radia ESKA Michał Hanczak sprawdza czego 
słuchają gwiazdy polskiej sceny muzycznej! Jakie 
hity na letni trening poleci Cleo? Czego najczęściej 
słucha Bryska? Z czym kojarzy się Sylwii Grzeszczak 
hit z Titanica? Tego wszystkiego dowiecie się  
z programu  
Moja Lista Przebojów! 
 
Premiera: raz w miesiącu  
 
Prowadzący: Michał Hanczak 

101 738  

ZOBACZ 
*Dane z okresu 01 – 06.2022. Panel administracyjny Youtube.   

wyświetleń* 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxXwf7zCwM
https://www.youtube.com/watch?v=fxxXwf7zCwM


SUPER EXPRESS – Niezapomniani Cmentarne historie 

NIEZAPOMNIANI – CMENTARNE HISTORIE – program 
ukazuje się już od ponad 2,5 roku, prowadzony jest przez 
Macieja Gąsiorowskiego, który odwiedził przez ten czas 
już kilkaset grobów znanych Polaków.  
 
Premiera: środa 19:00 
 
Prowadzący: Maciej Gąsiorowski 

3 792 130 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=kz4xcl3snI0


SUPER EXPRESS – Historia z Koprem 

HISTORIA Z KOPREM – program w konwencji felietonu. 
Prowadzący, Sławomir Koper, w każdym odcinku 
porusza jeden wybrany wątek dotyczy osoby lub 
ciekawostki historycznej, często bardzo kontrowersyjnej. 
 
Premiera: sobota 12:00 
 
Prowadzący: Sławomir Koper 

1 572 989 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=rVEh4wPdEek


SUPER EXPRESS – Mam Tego Dość  

MAM TEGO DOŚĆ – program prowadzony przez 
Mariannę Schreiber, która nie boi się poruszać ważnych 
tematów i głośno mówi o tym, co nie podoba jej się w 
polityce i otaczającej nas rzeczywistości. Wygłasza 
mocne komentarze, analizy i stwierdzenia. 
 
Premiera: piątek 19:00 
 
Prowadzący: Marianna Schreiber 

1 112 341 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=GOZLniATqsA


SUPER EXPRESS – Politycy Od Kuchni  

POLITYCY OD KUCHNI – program se.pl, w którym 
dziennikarze Kamil Szewczyk oraz Piotr Lekszycki 
odwiedzają polityków w ich domach i rozmawiają z nimi 
na bieżące tematy, ale również i te prywatne – 
związane z pasją i rodziną. 
 
Premiera: czwartek 20:00 
 
Prowadzący: Piotr Lekszycki i Kamil Szewczyk 

918 713 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=E7SIewx8SAc&t=44s


SUPER EXPRESS – Gwiazdozbiór Jaruzelskiej  

GWIAZDOZBIÓR JARUZELSKIEJ – Moniki Jaruzelskiej,  
która rozmawia na różne tematy z gwiazdami  
show–biznesu. 
 
Premiera: czwartek 20:00 
 
Prowadzący: Monika Jaruzelska 

780 920 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=Iag3khz_AbI&t=1476s


INFORMACJE 



SUPER EXPRESS – Express Biedrzyckiej 

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ – program publicystyczny, w 
którym Kamila zaprasza na pokład swojego „Expressu” 
polityków i ekspertów komentujących aktualne 
wydarzenia.  
 
Premiera: poniedziałek – piątek 9:00 
 
Prowadzący: Kamila Biedrzycka 

34 969 975 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=cU4AOHGHuwI
https://www.youtube.com/watch?v=mvUMUg30F8w


SUPER EXPRESS – Raport Złotorowicza i Walczaka  

RAPORT ZŁOTOROWICZA I WALCZAKA – program 
publicystyczny, który na przemian prowadzą 
dziennikarze Jan Złotorowicz i Tomasz Walczak. 
Emitowany na żywo od poniedziałku 
do piątku. Do programu zapraszani są eksperci z 
różnych dziedzin, poruszane są problemy oraz tematy 
dotyczące polityki, ekonomii, biznesu. 
 
Premiera: poniedziałek – piątek 11:00 
 
Prowadzący: Jan Złotorowicz / Tomasz Walczak 

6 650 049 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube oraz Video Prism za okres 04-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=HPI5f4zJN24&t=48s


SUPER EXPRESS – Komentery 

KOMENTERY – program prowadzony przez Adama 
Federa. Nagrania odbywają się mieście, w dużych 
skupiskach ludzi. 
Autor zadaje kontrowersyjne pytania i zbiera 
odpowiedzi na poruszane tematy. 
 
Premiera: czwartek 15:00 
 
Prowadzący: Adam Feder 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

10 306 149 
wyświetleń* 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=P52OdYrRfnM&t=1s


SUPER EXPRESS – Ukralina 

UKRALINA – nowy program poświęcony wojnie na 
Ukrainie i sytuacji uchodźców z tego kraju w Polsce. 
Prowadzi go dziennikarka Radia Eska – Alina Makarczuk. 
 
Premiera: piątek 20:00 
 
Prowadzący: Alina Makarczuk 

2 438 447 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube oraz Video Prism za okres 04-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZTThhWm55U


BIZNES 



SUPER EXPRESS – Pieniądze To Nie Wszystko 

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO – program o tematyce 
gospodarczej i ekonomicznej, którego gospodarzem 
jest zastępca redaktora naczelnego dziennika Super 
Express – Hubert Biskupski.  
 
Premiera: środa 13:00 
 
Prowadzący: Hubert Biskupski 

2 906 403 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube oraz Video Prism za okres 04-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=b9AtFRcO6uM&t=25s


SPORT 



SUPER EXPRESS – Kostyra SE  

KOSTYRA SE – Andrzej Kostyra, dziennikarz 
i komentator sportowy, ikona w świecie boksu. Jego 
autorski vlog to jeden z największych kanałów o 
sportach walki na polskim YouTube. 
 
Premiera: raz w tygodniu  
 
Prowadzący: Andrzej Kostyra 

3 084 950 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=8zkzG8tmsWY&t=43s


SUPER EXPRESS – Futbologia 

FUTBOLOGIA – produkcja prowadzona przez szefa 
działu sportowego „Super Expressu” Przemka Ofiarę, 
który komentuje najciekawsze wydarzenia piłkarskie. W 
programie Przemek Ofiara odkrywa tajemnice piłki 
nożnej i rozmawia z zawodnikami. 
 
Premiera: środa 13:00 
 
Prowadzący: Przemek Ofiara 

ZOBACZ 

1 589 890 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=njMoE65cOOk


SUPER EXPRESS – Koloseum 

KOLOSEUM – program w całości poświęcony sportom 
walki. Wywiady z zawodnikami, konferencje przed 
walkami, najlepsze momenty walk, relacje prosto z 
ringu.  
 

7 208 412 
wyświetleń* 

*Dane z panelu administracyjnego Youtube za okres 04 – 06.2022 oraz Video Prism za okres 01-06.2022. 

ZOBACZ 

https://www.youtube.com/watch?v=YMc4mx5odO8


M O Ż L I W O Ś C I  W S P Ó Ł R A C Y  

P R O D U K C J E  V I D E O  



Możliwości Współpracy  

 
• Sponsoring cyklu – ekskluzywne oznaczenia 

sponsorskie  przy każdym odcinku wybranego 
cyklu. Emisja minimum 1 miesiąc. 
 

• Partnerstwo odcinka wybranego formatu – 
wizerunkowa obecność Partnera 
 

• Możliwość realizacji wydania specjalnego 
wybranego formatu (szczegóły do uzgodnienia 
z Redakcją) 
 

• Udział Eksperta marki zgodnie z formułą 
wybranego formatu 
 

• Lokowanie produktu – zgodnie  
z obowiązującymi normami prawnymi 



Dodatkowe Opcje 

 
• Zagwarantować liczbę wyświetleń (viewsów) 

odcinka na wybranych serwisach  lub RON 
Grupy ZPR Media  w określonym przedziale 
czasu.  
 

• Promować z wykorzystaniem narzędzi do 
promocji natywnej na serwisach Grupy oraz w 
kanałach social media . 
 

• Zrealizować dodatkową  kampanię pre-roll z 
reklamą Klienta przed emisją i w trakcie trwania 
materiału wideo. 
 

• Uzupełnić promocję o Artykuł sponsorowany 
lub cykl artykułów sponsorowanych z 
lokowaniem Klienta bezpośrednio odnoszących 
się tematycznie do tematu odcinka/cyklu  

 
 
 
 
 

Każdy odcinek możemy dodatkowo: 



Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y  

Niniejsza prezentacja/oferta oraz pomysły w niej przedstawione stanowią własność Grupy ZPR Media a ich wykorzystanie  

bez zgody podmiotu uprawnionego stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

P R O D U K C J E  V I D E O  


