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Zoom TV
Zoom TV to telewizja pełna wrażeń: tajemnicze historie, sensacyjne opowieści, fascynujące dokumenty, wciągająca rozrywka i ulubione polskie kabarety. Kanał jest dostępny na
ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej oraz w ofertach operatorów kablowych i platform satelitarnych. Właścicielem Zoom TV jest Kino Polska TV SA. 2018 rok był dla
Zoom TV rekordowy. W minionych dwunastu miesiącach kanał osiągnął udział w rynku na poziomie 0,40%, co oznacza wzrost o prawie 74 proc. w porównaniu z 2017 rokiem (SHR%,
All 16-49, live). Wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej Zoom TV osiągnął w 2018 roku oglądalność na poziomie 0,64%, co oznacza, że kanał jest liderem ósmego multipleksu.
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I LOVE KABARET
Nowy show rozrywkowy produkcji własnej ze skeczami najlepszych polskich kabaretów. Program prowadzą Agnieszka „Marylka” Litwin i Przemek „Sasza” Żejmo z kwartetu Jurki,
którzy wcielają się w postaci Lucyny i Mirka – starego, dobrego małżeństwo z 25-letnim stażem. Rozmawiając o urokach życia, Lucyna i Mirek co chwilę zabierają widzów na
kabaretową scenę, gdzie mistrzowie tej formy rozrywki boksują wszystkich humorem i nokautują śmiechem. W programie skecze prezentują najlepsi w kraju spece od rozśmieszania.
Na ekranie zobaczymy m.in. laureata Grand Prix PAKI z 2003 roku i zdobywcę pierwszej Telekamery Tele Tygodnia przyznanej kabaretowi – lubelskie trio Ani Mru-Mru; zdobywcę
1. miejsca w Konkursie Młodych Twórców Kabaretowych – Debiuty na VII Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku – grupę Paranienormalni z Jeleniej Góry; laureata PAKI – duet
FiFa-RaFa oraz prawdziwych mistrzów żartu i żywą legendę sceny – Kabaret pod Wyrwigroszem. Ponadto w programie wystąpią takie kabarety, jak: Jurki, Zachodni, Czesuaf
i Kałasznikof. Reżyserką najnowszej produkcji Zoom TV jest matka chrzestna polskich kabaretów – Beata Harasimowicz.

Rosyjski Projekt Lady
Niepokorne, młode kobiety, trafiają do Szkoły Dam pod czujne oczy mentorek savoir vivre’u i przechodzą przyspieszony kurs dobrych manier. Bohaterki programu, pod maską
chuliganek, często skrywają ogromną wrażliwość i życiowe dramaty. W każdym z odcinków stają przed innymi wyzwaniami, dzięki którym nabierają zaufania do ludzi, otwierają się
na świat i zaczynają akceptować siebie. Czy wulgarne i agresywne kobiety można zmienić w prawdziwe damy?

Popularne seriale
Zoom TV to również bardzo popularne wśród widzów kanału seriale, takie jak „Szeptunka” i „Wiedźmy”. Wiosną kanał zaprezentuje nowe sezony obu tytułów. Tytułowa Szeptunka
to babcia Nina, która ma dar jasnowidzenia. Nie wychodzi z domu, a z ludźmi kontaktuje się wyłącznie przez swoją wnuczkę, która publikuje porady babci w internecie. Babcia Nina
każdemu pomoże i nikogo nie zostawi w potrzebie! Z kolei „Wiedźmy” to trzy kobiety o nadprzyrodzonych zdolnościach, które wykorzystują swoje moce, by pomóc desperatom
w rozwiązaniu ich problemów. Każda z wiedźm ma inny dar, ale łączy je to, że znają nawet najbardziej intymne sekrety swoich podopiecznych.

Urodzie na ratunek
Młodzi eksperci ze świata mody i urody zajmą się tragicznymi, a czasem wręcz komicznymi, przypadkami ofiar zabiegów upiększających. Każdy odcinek opowiada o nowej,
barwnej postaci, która w pogoni za pięknem zapomniała o możliwych skutkach ubocznych lub trafiła w ręce pseudospecjalistów. Bez względu na to, jak trudna okazuje się sytuacja,
najlepsi fryzjerzy, kosmetolodzy i dietetycy dokonują cudownych metamorfoz ludzkiego ciała.

Zakazana Biblia
Biblia - prawdopodobnie najpopularniejsza księga na świecie - wciąż skrywa wiele tajemnic i niedopowiedzeń. Ludzkość do dziś nie może pogodzić się co do jej dokładnej treści:
różne ruchy religijne uznają inne teksty za część Biblii. Twórcy programu sprawdzą czy jesteśmy gotowi na szokującą prawdę o związanych z Biblią historiach. Co tak naprawdę
Biblia mówi o Apokalipsie? Kim byli Jezus i Maria Magdalena? Wreszcie: kim jest największy antybohater Biblii – Szatan?

Charlie Luxton: domy nad morzem śródziemnym
Premierowy dokument, w którym znany brytyjski architekt – Charlie Luxton – wyrusza w niezwykłą podróż w rejonie Morza Śródziemnego, by zaprezentować widzom najpiękniejsze,
najbardziej fascynujące i najlepiej zaprojektowane domy zbudowane na wybrzeżu. Luxton wybrał rejon Morza Śródziemnego nie bez powodu: obszar ten obejmuje aż trzy kontynenty
– Europę, Afrykę i Azję – a co za tym idzie różne style architektoniczne i poczucie estetyki. Nie dziwne więc, że znany projektant udał się w podróż właśnie tam. W kolejne czwartki
Zoom TV wyemituje sześć odcinków tej interesującej serii.
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