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Disco Polo Music
Disco Polo Music to kanał z muzyką dance, disco polo, folk i biesiadną. Nasza telewizja to nie tylko listy przebojów i klipy muzyczne, ale przede wszystkim spektakularne relacje  
z koncertów, które cieszą się ogromną popularnością wśród widzów. Kanał oferuje widzom magazyny z najnowszymi informacjami z branży muzycznej, zapowiedziami koncertów, 
płyt, making-off z planów zdjęciowych oraz relacje ze spotkań z artystami.
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Moje Disco Moje Wszystko
W każdym odcinku „Moje Disco Moje Wszystko” poznamy historie największych gwiazd disco polo, jakie były ich początki, jak powstawały największe przeboje, co motywuje ich 
do pracy, gdzie szukają natchnienia do tworzenia nowych wyjątkowych utworów, które śpiewają rzesze fanów, a teledyski do nich oglądają miliony? O tym wszystkim powiedzą 
podczas rozmowy z prowadzącą Pauliną Sykut-Jeżyną, gwiazdy Telewizji Polsat! Jeśli disco polo, to nie może zabraknąć tego co najważniejsze, czyli najlepszej muzyki, przy której 
ludzie bawią się na każdej dyskotece, czy domówce. A tej, będzie w „Moje Disco Moje Wszystko” całe mnóstwo! Swoje przeboje wykonają najwięksi z największych, m.in.: Bayer 
Full, MIG, Piękni i Młodzi, After Party i wielu innych. 



Ranking – sukcesy i porażki
Ekscytujące zestawienia, cięte komentarze wygłaszane przez same gwiazdy to idea programu „Ranking”. Nie zabraknie takich kategorii jak: najseksowniejsi wokaliści, najbardziej 
wpływowe osoby w branży disco polo, najlepiej ubrane gwiazdy, najbardziej spektakularne sukcesy i najdotkliwsze porażki. Widzom programu z pewnością nie zabraknie emocji.



Imperium Disco Polo
Program, którego twórcy starają się odnaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie: „skąd bierze się sukces muzyki disco polo?”. W każdym odcinku głos zabiorą znawcy branży 
– artyści, dziennikarze muzyczni, producenci. W jaki sposób powstawały największe hity, które koncerty przyciągają największą widownię i czym jest styl disco polo? O tym 
wszystkim dowiemy się w trakcie programu.



Gwiazdy dla Ciebie
Program, w którym to gwiazdy disco polo przedstawiają swoje propozycje muzyczne. Widzowie będą mogli poznać ulubione piosenki artystów i dowiedzieć się dlaczego to właśnie 
one zasługują na to miano.



Disco Jazda
Disco Jazda to program, w którym prowadzący Norbi zabiera największe gwiazdy polskiej sceny disco na przejażdżkę swoim oldschoolowym samochodem. Podczas podróży 
goście staną w ogniu niebanalnych pytań gospodarza programu.
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