TV Szóstka
Szóstka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się stacji spośród wszystkich telewizji naziemnych. W ramówce obok programów rozrywkowych, seriali
i animacji dla najmłodszych widzów, można znaleźć cały szereg znakomitych propozycji dokumentalnych oraz niemal wszystkie ulubione przez widzów
gatunki filmowe, takie jak film sensacyjny, thriller, horror, film kryminalny czy hollywoodzkie superprodukcje w gwiazdorskiej obsadzie. Szóstka notuje
systematyczny przyrost udziałów w rynku od początku nadawania w 2012 roku, a jej średni wynik od tego czasu do chwili obecnej zwiększył się ponad
siedmiokrotnie.

Oferta programowa
Columbo
Galileo
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
CSI: Kryminalne zagadki Miami

Columbo
Kultowy serial ze znakomitym, dwukrotnie nominowanym do Oscara
i nagrodzonym Złotym Globem oraz kilkoma statuetkami Emmy, Peterem Falkiem
w roli nietuzinkowego policyjnego detektywa z Los Angeles, porucznika Columbo,
który pod niedbałą powierzchownością i roztargnionym stylem bycia, kryje
przenikliwy umysł i niezawodną dociekliwość.

Galileo
Prowadzony przez Pawła Orleańskiego program dla całej rodziny,
który
w atrakcyjnej, rozrywkowej formie przybliża wiedzę z różnych dziedzin.
W pasjonujących reportażach z całego świata poznajemy mnóstwo ciekawostek,
nietuzinkowych ludzi i intrygujących zjawisk, a także niezwykłe historie zwykłych
przedmiotów i najbardziej zaskakujące odpowiedzi na najdociekliwsze
z pytań. Reporterzy „Galileo” udowadniają, że - obok ekscytujących podróży
w czasie i przestrzeni, ekstremalnych wypraw i spektakularnych eksperymentów
czy poszukiwania wyjaśnienia wielkich zagadek przeszłości i przyszłości – równie
fascynujące może się okazać eksplorowanie najbliższego otoczenia i przyglądanie
się rzeczom, z którymi mamy do czynienia na co dzień, choć nie zwracamy na nie
uwagi. Wystarczy odrobina wyobraźni i niewyczerpana ciekawość świata.

CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku
Znakomity spin-off niezwykle popularnych „Kryminalnych zagadek Miami”.
W mieście, które nigdy nie śpi i gdzie żyje ponad 8 milionów ludzi wszystkich
narodowości i religii, codziennie dochodzi do niezliczonych przestępstw.
Z najtrudniejszymi i najbardziej tajemniczymi przypadkami zbrodni zmierzą się
bohaterowie tego serialu – detektywi z wydziału dochodzeniowego, z byłym
Marine - Mackiem „Mac” Taylorem (Gary Sinise) i doświadczoną detektyw
z Waszyngtonu - Stellą Bonaserą (Melina Kanakaredes) na czele. Wraz z grupą
śledczych i doskonałych specjalistów medycyny sądowej z supernowoczesnego
laboratorium kryminalistycznego, Taylor i Bonasera rozwiązują najbardziej
skomplikowane kryminalne łamigłówki.

CSI: Kryminalne
zagadki Miami
Jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych na świecie, obsypany nagrodami
i opowiadający o zagadkach rozwiązywanych przez zespół najwyższej klasy
ekspertów medycy sądowej z Miami. Bohaterowie serialu to grupa śledczych pod
dowództwem charyzmatycznego Horatio Caine’a (David Caruso), która analizując
i zbierając w całość najdrobniejsze ślady pozostawione na miejscu zbrodni jest
w stanie rozwikłać nawet najbardziej tajemnicze sprawy. W zrealizowanym
z kinowym rozmachem, dynamicznym i pełnym suspensu serialu śledzimy
fascynujące detektywistyczne historie, które trzymają w napięciu niczym najlepszy
thriller.

