
ZNAKOMITE OTWARCIE 

TELEWIZJI POKOLENIA 
 

Miło nam poinformować, iż 30 listopada wystartowała 

Telewizja Pokolenia – pierwsza w Polsce telewizja 

internetowa dedykowana osobom dojrzałym. W 

pierwszym tygodniu emisji odbyły się premiery ośmiu 

odcinków naszych programów. 
   

 

 

 

  

 

Głównym kanałem dystrybucji treści jest 

profil www.facebook.com/TelewizjaPokolenia. 

 

Wszystkie umieszczone tam treści zyskały w pierwszym tygodniu emisji 

łącznie 319 233 niezależnych widzów, którzy zapoznali się z 

dedykowanymi treściami 491 381 razy. Każdy z odcinków emitowanych 

programów trafia więc średnio do 61 tysięcy widzów. 

 

Danych dostarcza nam FB Business Manager oraz program analityczny 

SoTrender. 
 

  

  

 

W minionym tygodniu uruchomiliśmy również próbną emisję na kanale na YouTubie, a w 

najbliższych dniach wystartujemy ze stroną www.TelewizjaPokolenia.pl. W drugim tygodniu emisji 

przygotowaliśmy dla widzów kolejne odcinki 7 autorskich formatów. Już niedługo odbędzie się 

premiera 3 nowych formatów, m.in. programu kulinarnego. 
 

  

  

Telewizja Pokolenia jest tworzona przez Fundację Zaczyn (www.zaczyn.org). Za realizację 

odpowiada zespół prawie 20 osób. Zachęcamy do obserwowania naszych działań. 
 

  

  

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ POKOLENIA NA 
FACEBOOKU  

 

 

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ POKOLENIA 
NA YOUTUBIE  

 

  

  

  

https://link.freshmail.mx/c/jzv4yfryve/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/am9ygpzrju/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/dkwfh520jv/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/znec1b0cf4/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/btr6kpm4j1/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/btr6kpm4j1/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/38vobcsxti/uuvek1isft
https://link.freshmail.mx/c/38vobcsxti/uuvek1isft


HARMONOGRAM 
 

  

Zachęcamy do oglądania naszych programów o każdej porze. Premierowe odcinki emitujemy co 

tydzień. 
 

  

 

poniedziałek, godz. 16.00 

„Zapytaj Magdę”, czyli jak nie zgubić się w internecie. 

 

wtorek, godz. 16.00 

„Ela radzi”, czyli porady prawne dla seniorów. 

 

środa, godz. 16.00 

„Rozmowy pokoleń”, intrygujące i zaskakujące wywiady z osobistościami 

życia publicznego. 

 

czwartek, godz. 16.00 

„Ciało i dusza”, chwila relaksu w domowym salonie zdrowia i urody. 

 

piątek, godz. 16.00 

„Baśka poza schematem”, szczere rozmowy o różnych aspektach dojrzałego 

wieku. 

 

piątek, godz. 19.00 

„Domówka z DJ Wiką”, czyli wpadnij na potańcówkę we własnym salonie. 

 

sobota i niedziela, godz. 9.00 

„Chwila dla zdrowia”, czyli jak i co ćwiczyć, aby zachować dobrą kondycję na 

dłużej. 

 

sobota, godz. 16.00 

„Dojrzałe piękno”, czyli jak być piękną i zadbaną bez względu na wiek. 

 

niedziela, godz. 16.00 

„Styl dowolny”, czyli jak ubierać się modnie, dojrzale i wspaniale. 

 

  

  
  

 


