
W pełnym efektów wizualnych spocie gwiazdy TVN "zabierają widzów do świata
wielowymiarowej rozrywki". W produkcji wystąpili m.in. Magda Gessler, Kuba
Wojewódzki, Olivier Janiak, Hubert Urbański, liczna ekipa prowadzących „Dzień
Dobry TVN”, gospodarze „MasterChefa Juniora”, a także gwiazdy „Azji Express” na
czele z prowadzącą Darią Ładochą. Nie zabrakło także aktorów z nowych seriali TVN.
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PLEJADA GWIAZD W WIOSENNYM SPOCIE
RAMÓWKOWYM TVN!

https://tvn.pl/aktualnosci/wszystkie-wymiary-rozrywkizobacz-spot-tvn-wiosna-2023-6778215
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CO U TALENTÓW TVN WARNER BROS. DISCOVERY?

Od 22 lat prowadzi magazyn kulturalny "Co
za tydzień" w TVN. Konferansjer, szczęśliwy
ojciec i ikona męskiej mody w jednym.

Przez lata wypracował sobie miano
profesjonalisty i dżentelmena, co przekuł w
produkcję charytatywnego kalendarza pt.
"Dżentelmeni" wspierającego dzieci z
ubogich domów. Ceni sobie życie rodzinne, a
we współpracach pokazuje także wizerunek
swoich dzieci. W social mediach dzieli się
wartościami, poglądami i emocjami - także
jako wierny kibic polskich sportowców.

OLIVIER JANIAK
SYLWETKA TALENTU

olivierjaniak
162 tys. obserwujących

Ewa Chodakowska i Joanna Krupa
poprowadzą nowy program w TVN!

Będą w nim zmieniać życie par z
długoletnim stażem, które
zaniedbały swój związek. Start
castingów ogłosiły w specjalnym
materiale dla "Dzień Dobry TVN". 

NOWY PROGRAM Z GWIAZDAMI OKRĄGŁA ROCZNICA

Gwiazdy "Na Wspólnej" razem w
wyjątkowej sesji zdjęciowej z
okazji 20-lecia serialu

27 stycznia produkcja obchodziła
20. urodziny. By uczcić tę rocznicę
cała obsada zapozowała wspólnie
do pamiątkowych zdjęć.

https://dziendobry.tvn.pl/gwiazdy/ewa-chodakowska-i-joanna-krupa-w-nowym-projekcie-jak-wziac-w-nim-udzial-6770695
https://prasa.tvn.pl/224953-na-wspolnej-jest-juz-z-nami-20-lat
https://www.instagram.com/olivierjaniak/
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Damian Michałowski zadebiutował
z podcastem parentingowym
"Między Rodzicami" realizowanym
wspólnie z marką suplementów
Dicoflor. Jego pierwszym gościem
był Krzysztof Ibisz.

INICJATYWA

INTERESUJĄCE WSPÓŁPRACE GWIAZD

Michalina
Wojciechowska i
Arek Pydych z
"Top Model" w
nowym teledysku
Honoraty Skarbek

DEBIUT AKTORSKI 

Mariusz Kozak,
gwiazda stacji
TTV, wydał swój
debiutancki e-
book "Coming out
jest Kozak"

KSIĄŻKA

LINK LINK

Joanna Krupa stworzyła własną
dietę pudełkową z niskim
indeksem glikemicznym wspólnie
z marką Mój Catering i dietetyczką
Pauliną Ihnatowicz

Tomasz Jakubiak, juror "Masterchefa
Junior", jest ambasadorem kampanii

"Załatw to po sąsiedzku" Banków
Spółdzielczych z Grupy BPS i Banku BPS

obejmującej telewizję, radio i internet

LINK

Filip Chajzer
motywuje dzieci i
nauczycieli do
walki otyłością w
podwrocławskich
szkołach

ZAANGAŻOWANIE

Kasia Sokołowska
spełnia swoje
marzenie i otwiera
własną sieć SPA
"Lava e Sal" ("Lawa
i sól")

MARKA TALENTU

LINK LINK

https://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/aktualnosci/413-znamy-laureatki-i-laureatow-13-edycji-plebiscytu-gwiazdy-dobroczynnosci
https://nowymarketing.pl/a/41098,miedzy-rodzicami-dicoflor-zaprasza-do-rozmow-o-rodzicielstwie
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomasz-jakubiak-zalatw-to-po-sasiedzku-grupa-bps
https://www.youtube.com/watch?v=6id9AH4jZD4&ab_channel=HonorataSkarbekVEVO
https://kozakma.pl/pl/p/e-book-COMING-OUT-jest-KOZAK/30
https://mojcatering.com.pl/dieta-joanna-krupa-catering-dietetyczny/
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29481443,filip-chajzer-w-podwroclawskich-szkolach-bedzie-uczyl-dzieci.html
https://lavaesal.spa/


Aplikacja randkowa Bumble
przygotowała dla amerykańskich
użytkowników na Walentynki test
na najlepszego kandydata na
randkę na podstawie hitów
Netflixa. Kreatywna współpraca
promowała równocześnie najnowsze
przeboje platformy.

CROSSPROMOCJA
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ZAGRANICZNE INSPIRACJE
Stacja FOX stworzyła "MaskVerse",
uniwersum dla fanów formatu
"Masked Singer" w USA. Online'owa
interaktywna społeczność, w której
można m.in. zakupić oficjalny
merch, wykorzystuje, rozwija i
monetyzuje duże zaangażowanie
amerykańskich fanów show w sieci. 

MONETYZACJA ZAANGAŻOWANIA FANÓW

LINK

Patrycja Sobolewska, modelka i
influencerka TVN Media, wyjechała
do Paryża na wyjątkową współpracę
sesyjną z marką Paco Rabanne,
promując nowy zapach Fame.

Dorota Gardias była gwiazdą trzech
wyprodukowanych przez TVN wideo-

reels promujących ekspres Philips Latte
Go, które ukazały się w social mediach

oraz na www "Co za tydzień" i "Dzień
Dobry TVN".

LINK

https://www.marketingdive.com/news/netflix-bumble-question-game-marketing/641016/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue%3A+2023-01-24+Marketing+Dive+Newsletter+%5Bissue%3A47506%5D&utm_term=Marketing+Dive
https://cozatydzien.tvn.pl/gwiazdy/dorota-gardias-odkrywa-smak-kaw-z-ekspresem-phillips-5400-lattego-6404617
https://www.maskverse.com/
https://www.instagram.com/p/CnhU1MjNqWj/
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Po tym jak młoda influencerka podczas
live'a w samochodzie potrąciła psa,
nasiliła się krytyka wobec gwiazd
nagrywających relacje, prowadząc
auto. Internauci zaczęli zgłaszać takie
zachowania do prokuratury.

NIEODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

LINK

Francuski sąd nakazał Instagramowi
usunięcie treści influencerów

reklamujących na swoich profilach
alkohol. Sprawa dotyczy 37 publikacji

u 20 francuskich gwiazd internetu.

PRZEŁOM W SPRAWIE PROMOWANIA
ALKOHOLU PRZEZ INFLUENCERÓW

LINK

NEWSLETTER PRZYGOTOWAŁ:
ZESPÓŁ TALENT MANAGEMENT 
TVN WARNER BROS. DISCOVERY

Jeśli  jesteś zainteresowany możliwościami współpracy z
Talentami TVN Warner Bros.Discovery,

skontaktuj się ze swoim opiekunem w TVN Media.  

Materiał został przygotowany dla partnerów TVN Media i  ma charakter informacyjny oraz
edukacyjny. W newsletterze wykorzystaliśmy zdjęcia pochodzące z profi l i  gwiazd w mediach

społecznościowych, materiałów promocyjnych opisywanych projektów oraz kolekcji  stockowych. 

DEEPFAKE W TELEWIZJI

ZE ŚWIATA INFLUENCERÓW

W ten sposób w serialu "wystąpili" m.in. wykreowani przez komputer Idris Elba,
Adele, Kim Kardashian, Nicki Minaj czy Tom Holland. Technologia osiągnęła na
tyle wysoki poziom, że widzowie uwierzyli w realną obecność gwiazd, stacja ITV
nie uzyskała jednak żadnych zgód na wykorzystanie ich wizerunku. W
konsekwencji agencja aktorka Equity rozpoczęła kampanię przeciwko obecności
deepfake w telewizji z obawy o przyszłość zawodu aktorskiego.

CIEKAWE ZJAWISKO

W brytyjskiej stacji ITV zadebiutował serial
komediowy, w którym wykorzystano
technologię deepfake, która pozwala za
pomocą sztucznej inteligencji odwzorować
rysy twarzy znanych osób.

https://www.wprost.pl/kraj/11104258/polska-streamerka-potracila-psa-podczas-transmisji-na-zywo-szybko-znalazla-winnych.html
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/instagram-zmuszony-we-francji-do-usuniecia-tresci-influencerow-reklamujacych-napoje-alkoholowe
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11695661/ITVs-deepfake-comedy-comes-fire-TV-critics-highlight-ethical-dilemmas-using-AI.html

