


Ogólnopolski kanał uniwersalny nadawany przez Telewizję Puls - trzecią największą telewizję komercyjną w Polsce. W zasięgu TV Puls znajduje się 35,9 mln widzów
(kwiecień 2021; 4+). TV Puls gwarantuje najlepszą rozrywkę dla każdego – w zróżnicowanej ofercie programowej kanału znajdują się m.in.: premierowe hity filmowe
i seriale, produkcje własne (seriale: „Lombard. Życie pod zastaw”, „Rodzinny interes”) oraz transmisje z największych rozrywkowych wydarzeń na skalę ogólnopolską
jakimi do tej pory były m.in.: Wielka Zabawa TV Puls 2021, 2019, 2018 czy Mazurska Noc Kabaretowa 2021, 2018, 2017. W 2020
i 2021 roku TV Puls transmitowała uroczystą galę wręczenia Telekamer „Tele Tygodnia”, która po latach wróciła do telewizji. TV Puls jest laureatem Telekamery „Tele
Tygodnia” 2013, 2014 i 2015 oraz prestiżowej Złotej Telekamery „Tele Tygodnia” 2016 za „wybitne osiągnięcia telewizyjne”.

Telekamerę „Tele Tygodnia” 2018, 2019 i 2020 oraz Złotą Telekamerę zdobył również serial TV Puls „Lombard. Życie pod zastaw”. TV Puls współpracuje
z największymi krajowymi i międzynarodowymi wytwórniami i dystrybutorami kontentu jak m.in.: The Walt Disney Company, Warner Bros., NBC Universal, ViacomCBS,
Sony Pictures Entertainment, Monolith Films czy Kino Świat.Więcej informacji na stronie tvpuls.pl.
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Lombard. Życie pod 
zastaw
Bijący rekordy popularności, bezkonkurencyjny w swojej kategorii serial - widzowie
przyznali mu trzy razy z rzędu Telekamerę „Tele Tygodnia”, której zwieńczeniem
jest prestiżowa Złota Telekamera. Każdy odcinek to emocjonujące wątki klientów
tytułowego lombardu oraz perypetie głównych bohaterów, których grają
m.in. Zbigniew Buczkowski, Henryk Gołębiewski, Dominika Skoczylas i Michał
Chorosiński. W każdym sezonie lombard odwiedzają goście specjalni – do tej pory
w serialu wystąpili m.in. Paweł Nastula, Katarzyna Pakosińska, Michał
Wiśniewski czy Aleksander Doba.

Serial uzupełniają szeroko zakrojone działania marketingowe jak: wydana na
licencji gra planszowa, coroczne zloty fanów, sklepik z gadżetami, Social Media
(Facebook, Instagram, YouTube, TikTok). Jesienią 2021 premiera sezonu 9.!

Premiery odcinków w TV Puls od poniedziałku do piątku o 19:00



Rodzinny interes
Nominowany do Telekamery „Tele Tygodnia” 2021 serial o perypetiach
pracowników i klientów salonu fryzjerskiego oraz warsztatu samochodowego.
Każdy odcinek przedstawia inną historię – czasem zabawną, czasem kryminalną
a niekiedy nawet mrożącą krew w żyłach. Bliskie życia historie, bohaterowie tacy
jak my, wzruszenia, radości i wielkie emocje – za to właśnie widzowie kochają
„Rodzinny interes”.

W rolach głównych występują m.in. Magdalena Modra-Krupska, Dariusz Kordek,
Katarzyna Taracińska-Badura, Marta Klubowicz, Patryk Janas i Marek Krupski.

Serial uzupełniają szeroko zakrojone działania marketingowe jak: nagranie przez
aktorów własnej piosenki do serialu, Social Media (Facebook, Instagram, YouTube,
TikTok). Jesienią 2021 premiera sezonu 5.!

Premiery odcinków w TV Puls od poniedziałku do piątku o 17:00



Hellboy
Nominowany do Telekamery „Tele Tygodnia” 2021 serial o perypetiach
pracowników i klientów salonu fryzjerskiego oraz warsztatu samochodowego.
Każdy odcinek przedstawia inną historię – czasem zabawną, czasem kryminalną
a niekiedy nawet mrożącą krew w żyłach. Bliskie życia historie, bohaterowie tacy
jak my, wzruszenia, radości i wielkie emocje – za to właśnie widzowie kochają
„Rodzinny interes”.

W rolach głównych występują m.in. Magdalena Modra-Krupska, Dariusz Kordek,
Katarzyna Taracińska-Badura, Marta Klubowicz, Patryk Janas i Marek Krupski.

Serial uzupełniają szeroko zakrojone działania marketingowe jak: nagranie przez
aktorów własnej piosenki do serialu, Social Media (Facebook, Instagram, YouTube,
TikTok). Jesienią 2021 premiera sezonu 5.!

Premiery odcinków w TV Puls od poniedziałku do piątku o 17:00



Niedobrani
Jeśli to czwartek, to czas na naj naj najlepszą komedię – tylko w TV Puls.

Gwiazdy polskiego i zagranicznego kina, najśmieszniejsze historie, przezabawne
perypetie, słowem: pozytywne emocje i ogromna dawka śmiechu
gwarantowane! Zawsze w czwartki, zawsze o 20:00!

We wrześniu TV Puls zaprasza m.in. na premierę komedii „Niedobrani”. On –
roztrzepany dziennikarz z potargana brodą i kilkoma zbędnymi kilogramami. Ona –
piękna, ambitna i zdystansowana, jest kandydatką na pierwszą kobietę prezydenta
w historii USA. Czy tych dwoje może połączyć miłość? Czy przeciwieństwa
naprawdę się przyciągają?W rolach głównych Charlize Theron i Seth Rogen.



Red
Przez całą niedzielę TV Puls zaprasza widzów na znakomite filmy i programy –
każdy widz znajdzie tu najlepszą rozrywkę, a jej kulminacją są o 20:00 zagraniczne
hity z gwiazdami!

We wrześniu będą to m.in. dwa filmy z hitowej serii „Red” - w rolach
głównych: BruceWillis, Morgan Freeman, John Malkovich i Helen Mirren.

Frank Moses (Bruce Willis) to emerytowany agent CIA.Mężczyzna wiedzie spokojne
życie na przedmieściu. Kiedy pewnego dnia w jego domu niespodziewanie pojawia
się trójka zawodowych zabójców, musi użyć wszystkich swoich zdolności, by
przeżyć. Frankowi udaje mu się uciec z miasta, ale musi dowiedzieć się kto chce się
go pozbyć. Mężczyzna postanawia zebrać starą ekipę. Frank, Joe (Morgan
Freeman), Marvin (John Malkovich) i Victoria (Helen Mirren) wkrótce obierają za cel
kwaterę główną CIA, aby dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi.



Ostateczna rozgrywka
Przez całą niedzielę TV Puls zaprasza widzów na znakomite filmy i programy –
każdy widz znajdzie tu najlepszą rozrywkę, a jej kulminacją są o 20:00 zagraniczne
hity z gwiazdami!

We wrześniu będzie to m.in. hit „Ostateczna rozgrywka” – w rolach
głównych Pierce Brosnan i Dave Bautista.

Trwa emocjonujący mecz piłkarski. Trybuny wypełnione są rozentuzjazmowanymi
kibicami, a zawodnicy dają z siebie wszystko. Radosny, sportowy nastrój przerywa
wtargnięcie na stadion grupy uzbrojonych terrorystów. Bezwzględni napastnicy
przejmują kontrolę nad obiektem i żądają sowitego okupu. Nie są świadomi, że
wśród 35 tysięcy zakładników znajduje się wojskowy weteran Michael Knox (Dave
Bautista). Czy były żołnierz powstrzyma terrorystów i uratuje życie kibiców?
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