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Nowa TV
Nowa TV to ogólnodostępna (MUX 8 w DVB-T), bezpłatna telewizja skierowana do całej rodziny. W swojej ofercie posiada programy o charakterze rozrywkowym, informacyjnym 
oraz seriale i filmy fabularne, jak również atrakcyjne propozycje dla dzieci. Nowa TV jest stacją blisko widza, oferującą rozrywkę na najwyższym poziomie, a tematy podejmowane 
w programach publicystycznych oraz informacyjnych dotyczą najważniejszych kwestii, interesujących widzów z każdego zakątka Polski.
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Kabaretowa Dynastia
Polacy kochają kabarety. Kabarety kochają swoich widzów i dlatego… na ich oczach rozmnażają się, pączkują, kwitną. Z kilku skromnych grup występujących w piwnicach 
artystycznych urosła cała wielka kabaretowa dynastia, prezentująca się w okazałych salach koncertowych i teatrach. Głównym założeniem „Kabaretowej Dynastii“  jest 
prezentacja szerokiego spektrum polskiego środowiska kabaretowego, z uwzględnieniem formacji młodych, wchodzących dopiero na scenę ale już nagradzanych i utytułowanych,  
w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Wszystko będzie spinać i spajać osoba prowadzącego –  podnoszącego rangę i prestiż przedsięwzięcia, konferansjera-celebransa. 
W tej roli  wystąpi jeden z czołowych artystów kabaretowych, osoba z charyzmą: Marcin Wójcik. Gwiazdy cyklu to m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, Łowcy .B, 
Katarzyna Pakosińska, Antoni Goroń Grucha czy Kabaret Kałasznikof.



Robota na weekend
Oryginalna produkcja telewizji NOWA TV. Program prezentujący niezwykłe, wnętrzarskie metamorfozy. Anna Drozd i Beata Łańcuchowska, projektantki wnętrz z zacięciem 
dekoratorskim, wykorzystają swoją pasję, wiedzę i zaangażowanie, by pomóc uczestnikom programu przerobić ich mieszkania. Prowadzące podpowiedzą widzom, jak optymalnie 
i pięknie przerobić własne wnętrza, jak łączyć kolory, dobierać meble i urządzać stylowe mieszkania. Ponadto udowodnią, że w każdym pomieszczeniu tkwi ogromny potencjał, 
który przy odrobinie kreatywności i dobrych chęci można odnaleźć i wykorzystać. Widzowie przekonają się także, że ciekawa aranżacja wnętrz nie musi wiele kosztować, a remont 
może być przyjemnością, a nie koszmarem. W każdym odcinku ekipa programu odwiedzi inną rodzinę i wspólnie z właścicielami mieszkania podejmą się metamorfozy wybranego 
wnętrza. Dołożą wszelkich starań, by efekt końcowy był czarujący i niepowtarzalny.



Fabryka jedzenia
Odkrywanie tajemnic produkcji popularnych artykułów spożywczych. Każdy odcinek serialu to wizyta w jednym z kanadyjskich zakładów. Kamery śledzą poszczególne etapy 
produkcji artykułów, które konsumenci zwykle bez zastanowienia biorą ze sklepowych półek. Widzowie mają okazję przekonać się, jak powstają między innymi: pesto, makaron, 
guma do żucia i kanadyjska whisky. Zobaczą, jak przebiega mieszanie, siekanie, przesiewanie, faszerowanie, zamrażanie, gotowanie, zawijanie, pasteryzowanie, rafinowanie i inne 
procesy niezbędne do powstania gotowych artykułów spożywczych.



Daleko od noszy
Satyryczna opowieść o losach typowego szpitala w Polsce. Niezawodna kadra medyczna dokonuje karkołomnych wyczynów. Cały personel szpitala zostaje zaangażowany  
w poszukiwania aparatu do krioterapii, czyli leczenia niskimi temperaturami. Odnalezienie cennej maszyny utrudnia fakt, że ani siostra Basen, ani Kidler, ani nawet sam Ordynator 
nie mają pojęcia, jak wygląda to urządzenie. Tymczasem Karinka, urywając rękę panu Nowakowi, wpada przy okazji na trop aparatu. Okazuje się bowiem, że pacjent zamarzł na 
kość. Dr Kidler zaczyna się domyślać, gdzie jest maszyna.



Nowa Rewia Kabaretowa
„Nowa Rewia Kabaretowa” to wyjątkowy cykl programów rozrywkowych – obowiązkowa pozycja dla  każdego fana kabaretu. Wystąpią w nim najbardziej popularne zespoły, 
legendarni soliści i uzdolnione wschodzące gwiazdy estrady. Program został przygotowany specjalnie dla kanału telewizyjnego - Nowa TV, a jego rejestracja miała miejsce  
w warszawskim Teatrze Capitol. Na scenie teatru kabarety zaprezentują swoje autorskie show, pełne telewizyjnych premier i sprawdzonych hitów.
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