
TELEWIZJA POLSKA

Jacek Kurski
Prezes Zorzqdu

Warszawa dnia 23 listopada 201 6r.

c.- )u / T

Wysoka kultura, uczciwa publicystyka, rzetelne informacje to g‡ wne standardy, kt re
obecnie wyznacza Telewizja Polska. UwzglŒdniaj„c znaczenie realizacji misji publicznej oraz
jej fiinkcje w kszta‡towaniu wzorc w osobowych, postaw spo‡ecznych i obywatelskich,
wiyzwaniem nadawcy publicznego, jest nie tytko przekazywanie warto ci, ale r wnie¿
wsp ‡praca z pozosta‡ymi instytucjami paæstwowymi by budowa narodow„ wsp lnotŒ.

Telewizja Polska kieruje siŒodpowiedzialno ci„ za s‡owo i przekazywane tre ci. Na tej
podstawie buduje swoj„ markŒoraz wizerunek poszczeg lnych prograni w. audycji i us‡ug,
tak by pelni rolŒpunktu orientacyjnego oraz wiarygodnego i zaufanego przewodnika w
 wiecie przepe‡nionym szumem informacyjnym.

Wychodz„c naprzeciw pragnŒ z wielk„ rado ci„ poinformowa Paæstwa, ¿e w
strukturach Telewizji Polskiej dzia‡a Impresariat, kt ry skupia najwa¿niejsze osobowo ci
telewizyjne wystŒpuj„ce na Antenach TVP.

Prezenterzy oraz dziennikarze to osoby ciesz„ce siŒnie tylko sympati„ widz w. ale
r wnie¿ dzia]aj„ce zgodnie z obiektywizmem dziennikarskim - s„  ¿ywym wizerunkiem
naszej Telewizji. Za‡o¿eniem Impresariatu TVP jest skupienie wjednym miejscu wszystkich
naszych gwiazd antenowych, by m c wykreowa ich  cie¿kŒrozwoju, przy jednoczesnej
dba‡o ci o zgodno  programow„ TVP. Dodatkowo na Paæstwa potrzeby znale li my
rozwi„zania gwarantuj„ce wykorzystanie pe‡ni cech osobowo ciowych. do wiadczeæ
zawodowych i potencja‡u tych os b.

Udzia‡  Twarzy TVP w organizowanych przez Paæstwa imprezach gwarantuje
profesjonalne prowadzenie wszelkiego rodzaju eyent w, konferencji oraz szkoleæ.

Wieloletnie do wiadczenie i szeroki wyb r gwiazd zapewnia mo¿liwo  dopasowania
naszej oferty do Paæstwa potrzeb.

ZachŒcam Paæstwa do wsp ‡pracy z Impresariatem Telewizji Polskiej. kt ra ma na
celu budowa bli¿sze relacje i d„¿y w imiŒjednego celu  jakim jest dobro publiczne.

W celu poznania bli¿ej naszej oferty proszŒo kontakt:

Dzia‡Impresariatu TVP, Biuro Zorzqdzania Kapita‡em L:tdzkim Telewizja Polska SA, 00-
999 Warszawa, ul. J. P. Woronicza 17, tel. 601-600-671, 786-886-286, 785-985-498, mail:
impresariaI(iJlt p.pt.
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