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ATM Rozrywka
ATM Rozrywka to kanał o charakterze rozrywkowym, należący do ATM Grupa S.A. W ramówce znajdziemy przede wszystkim filmy, seriale, programy rozrywkowe, muzyczne 
i dziecięce - w większości są to produkcje własne ATM. Wśród nich m.in. „Świat według Kiepskich”, „Pierwsza miłość” czy „Hotel 52”. ATM Rozrywka jest dostępny w ofercie 
naziemnej telewizji cyfrowej, na platformie Cyfrowego Polsatu oraz w sieciach kablowych. Od 1 sierpnia 2012 roku kanał emituje reklamy.
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Detektoryści
Brytyjska komedia. Życie dwóch ekscentrycznych wykrywaczy metalu. Całe dnie spędzają na plądrowaniu nasypów kolejowych, łąk i pól. Taki mają sposób na nudne życie. Mają 
nadzieję, że w końcu znajdą skarb życia, który zamienią w fortunę.



Polskie Dziary
Tatuaże są coraz bardziej popularn. Przestały być tematem tabu, przyczyną potępienia społecznego, czy problemów w miejscu pracy. W programie przedstawiane są historie osób, 
które pragną nosić wyjątkowy tatuaż. Emocje, wspomnienia i wyzwania – to najlepiej opisuje bohaterów programu. Tatuaże mogą być także sposobem z zakrywanie blizn, które 
do tej pory przywoływały złe wspomnienia lub szpeciły ciała uczestników serii. Światowy poziom sztuki i doskonała rozrywka z tuszami i igłami w tle.



Piękno!
Nowe fryzury, makijaże i stylizacje, a do tego niezwykłe historie bohaterek. W tym programie lustro przestaje być wrogiem, a zaczyna być sprzymierzeńcem. Z pomocą specjalistów 
od wizerunku, uśmiech do własnego odbicia okazuje się możliwy. To program, w którym dzięki metamorfozom pomagamy odzyskać pewność siebie i odnaleźć ukryte piękno. 



Zawodowiec-Amator
Charyzmatyczny prowadzący dokonuje próby podjęcia nowego zawodowego wyzwania. Ima się zajęć z pozoru zwykłych, lecz często wymagających lub niewdzięcznych. Za 
każdym razem to duże wyzwanie i jak się okazuje - to niezwykle trudna robota... W każdym odcinku mentorem prowadzącego jest przedstawiciel danej profesji, czyli „Zawodowiec”. 
W rolę amatora wciela się Mariusz Węgłowski.



Peep Show
Brytyjski, serial komediowy. Mark i Jeremy „Jez” to dwudziestoparolatkowie. Wynajmują jedno mieszkanie w południowej części Londynu. Mają przeciwne charaktery, ale łączy 
ich to, że są wyjątkowymi nieudacznikami i pechowcami. Mark pracuje w biurze w korporacji finansowej. Jest pracowity i sumienny, ale za to zakompleksiony i neurotyczny. „Jez” 
zachowuje się jak nastolatek. Nie ma stałej pracy, imprezuje. Zajmuje się w tworzeniem muzyki elektronicznej, która nie specjalnie robi na kimkolwiek wrażenie. Uważa się za 
wybitnie utalentowanego muzyka i jest przekonany, że zrobi wielką karierę.



Komediowe weekendy
Dobre europejskie komedie dla całej rodziny w ATM Rozrywka. W każdy weekend o godzinie 19:00 i 23:00 rozrywka na dobrym poziomie. Polecamy m.in.: „Coś pięknego”, „Hasta 
la vista!”, „Najlepsze przyjaciółki”, „Kuzyni”, „WTF?”.
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