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Polo TV
Polo TV telewizja muzyczna prezentująca niezapomniane hity disco polo i dance. Poza teledyskami w ramówce stacji obecne są programy rozrywkowe zawierające wywiady  
z gwiazdami i zespołami disco polo oraz historie związane z utworami, które stały się wielkimi przebojami. Stacja w swojej ofercie programowej posiada również najsłynniejsze 
festiwale i koncerty z lat 90-tych a także relacje z największych imprez disco w tym własny festiwal Polo TV Hit Festiwal. Polo TV wyprodukowała pierwszy w historii serial 
poświęcony muzyce disco polo „Miłość w rytmie disco”. Na antenie stacji można również oglądać talent show „Disco Star”, który ma wyłonić nową gwiazdę disco polo. Program 
prowadzi Marcin Miller, a w jury show znajdują się gwiazdy tego gatunku muzycznego.
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Disco Star
W programie uczestniczą młodzi wokaliści oraz zespoły tworzący muzykę disco polo, dyskotekową i taneczną. Na przesłuchaniach w całej Polsce pojawiły się tysiące chętnych 
marzących o karierze gwiazdy, ale tylko 18 wykonawców zakwalifikuje się do następnego etapu programu, eliminacji. Z jury Disco Star odwiedziliśmy takie miasta jak: Łódź, 
Białystok, Lublin, Poznań, Katowice oraz Warszawę.  Występy uczestników siódmej edycji kultowego programu Disco Star ocenia: Radek Liszewski z zespołu Weekend, Czadoman 
oraz Magda Narożna z Pięknych i Młodych. Show prowadzi czwarty juror, Marcin Miller. Lider zespołu Boys posiada także złoty głos, który jest gwarantem zakwalifikowania się 
uczestnika do kolejnego etapu. Za kulisami z wokalistami porozmawiają Edyta Folwarska, Maciej Smoliński oraz Jacek Mędrala. Program Disco Star na przestrzeni lat wypromował 
takich artystów jak: Defis, Miły Pan, Jagoda oraz Eratox.



Miłość w rytmie disco
„Miłość w rytmie disco” to kultowy program telewizji Polo TV. Głównymi bohaterami są Nikola, Paweł i Daro, pracownicy dyskoteki. Dla nich klub to miejsce pracy, dla pozostałych 
bohaterów to sposób na rozrywkę. Istotną role w serialu odgrywa muzyka dance i disco polo, są to liczne fragmenty autentycznych koncertów zrealizowanych przez kanał. 
Odcinki opowiadają o sercowych perypetiach głównych bohaterów, a także życiowych wyzwaniach współczesnych młodych ludzi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. W serialu nie 
zabraknie przyjaźni, miłość, zdrady, obojętności, która boli i prawdy, która rani. Nie zabraknie także największych hitów muzyki dance i disco polo. Piosenkę promującą tę produkcję 
nagrał zespół Weekend. W serialowej dyskotece wszystko zaczyna się i kończy w rytmie disco. Poprzedni sezon serialu pozostawił fanów z wieloma niewyjaśnionymi pytaniami. 
Czy inwestycja bohaterów serialu stanie się nową kultową imprezownią? Czy Paweł w końcu zwiąże się na stałe z Nikolą? Dokąd wyjechał Robson i czy nada będzie walczył  
o prowadzenie klubu? Jak potoczą się losy Darii? Odpowiedzi na te i inne pytania już wkrótce!



Imprezownia
Nie musisz już wychodzić z domu w piątek i sobotę wieczorem na imprezę. Dzięki Imprezowni Polo TV poczujesz się we własnym domu jak w najlepszym klubie. Wystarczy że  
w piątek i sobotę od godz. 20 włączysz Polo TV, bo Imprezownia to najlepsze hity disco, utwory, bez których po prostu nie możecie zacząć weekendu i mega gwiazdy. Ten program 
to najlepszy możliwy początek weekendu. 



Disco Studio
Disco Studio to codzienny popołudniowy relaks. Największe premiery, gorące nowości, relacje z imprez, przebojowi gości i poczekalnia do listy przebojów Disco Polo Live, a do 
tego zabawne przygody prowadzących, którzy z nową energia komentują na bieżąco to co dzieje się w branży disco polo. Na przebojowe popołudnie w Disco Studiu w Polo TV 
zapraszają Maciek Smoliński, Jacek Mędrala i Edyta Folwarska. 



Disco Relax
Kontynuacja popularnego w latach 90. programu Tomka Samborskiego o muzyce disco polo. W programie wywiady z gwiazdami, walki klipów i inne atrakcje muzyczne.



Disco Polo Live
Kontynuacja legendarnego programu Disco Polo Live, znanego wszystkim fanom muzyki Disco Polo & Dance. Oprócz dużej dawki muzyki disco, najnowszych i kultowych teledysków 
i najnowszego notowania listy przebojów, w każdym odcinku programu pojawią się goście specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradzą nam swoje największe tajemnice i opowiedzą 
o kultowych piosenkach, które śpiewa cała Polska. Program prowadzi Robert Klatt, lider zespołu Classic. 
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