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E! Entertainment
E! Entertainment to kanał pełen inspirujących i ciekawych osobowości, który prezentuje trendy ze świata mody, filmu, muzyki, sztuki oraz barwnego życia Hollywood. Relacje  
z czerwonych dywanów, programy typu reality show z gwiazdami oraz codzienna porcja najnowszych informacji ze świata rozrywki i popkultury - to wszystko czeka na widzów E!. 
Wśród pozycji programowych znajdują się programy, takie jak „Z kamerą u Kardashianów”, „Na żywo z czerwonego dywanu”, „Policja stylu”, „Plastyczna fuszerka” czy „Tak bardzo 
Cosmo”. 
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Plastyczna Fuszerka
Niektórzy dążąc do osiągnięcia perfekcyjnego wyglądu podejmują działania, których skutki okazują się zaskakujące, a czasem wręcz opłakane. W kwietniu E! kontynuuje emisję 
piątego sezonu serialu, w którym światowej sławy chirurdzy plastyczni, Terry Dubrow i Paul Nassif, naprawiają pozornie nieodwracalne błędy poprzedników. W tym miesiącu doktor 
Dubrow pomoże pacjentce, której udało się pokonać problemy związane z zaburzeniem odżywiania, a doktor Nassif podejmie się korekty wyjątkowego nosa. Lekarzy odwiedzi też 
Daniele Milian, która chce poprawić wygląd swojego brzucha.



Tyler Henry – medium z Hollywood
E! zaprasza na kolejne odcinki serialu o niesamowitym Tylerze Henrym - młodym jasnowidzu i medium. Tyler umie nie tylko przepowiadać przyszłość i nawiązywać kontakt 
ze zmarłymi, ale również oceniać stan zdrowia innych i dostrzegać ich potencjalne problemy. Dzięki tym zdolnościom jego goście, a są nimi gwiazdy show biznesu i celebryci, 
doświadczają rzeczy niezwykłych, nierzadko wywierających silny wpływ na ich dalsze życie.



Ladygang
E! prezentuje kolejne spotkania z uroczymi i zabawnymi bohaterkami hitowego podcastu zatytułowanego “LadyGang”, który zdobywając 22 miliony odsłon, w swojej kategorii 
został uznany przez E! za hit roku 2016. Keltie Knight, Becca Tobin i Jac Vanek stworzyły niezwykłą kobiecą wspólnotę, która z humorem i nonszalancką otwartością przeprowadza 
wywiady z celebrytami, a także komentuje bieżące wydarzenia ze świata pop kultury. Magazyn Entertainment Weekly uznał ich program za pozycję obowiązkową, a teraz dzięki E! 
gwiazdy LadyGang można zobaczyć w telewizji!



E! Na żywo z czerwonego Dywanu
Ryan Seacrest i Giuliana Rancic zabiorą nas w podróż do świata pięknych, bogatych i utalentowanych. Duet wytrawnych prezenterów na żywo relacjonuje wydarzenia z czerwonego 
dywanu. To program, którego nie można przeoczyć.  W obiektywach kamer E! pojawią się największe gwiazdy srebrnego ekranu. Bezpośrednia relacja z czerwonego dywanu, 
to spotkanie z  utalentowanymi aktorami znanymi z cieszących się popularnością i uznaniem programów telewizyjnych. Widzowie mogą liczyć na ciekawe rozmowy z gośćmi 
przybywającymi na uroczystość wręczenia nagród, a ich wyjątkowe kreacje z pewnością wzbudzą zainteresowanie znawców mody.



Z kamerą u Kardashianów
Kanał E! rozpoczyna emisję nowego sezonu “Z kamerą u Kardashianów”. Zachęcamy do śledzenia dalszych losów ulubionego klanu amerykańskich celebrytów, którego członkowie 
zawsze przyjmują wyzwania losu z podniesionym czołem. Wiedzą, że nawet w najtrudniejszych chwilach mogą na sobie nawzajem polegać.



Very Cavallari
Gwiazda i osobowość telewizyjna, a ostatnio wytrawna bizneswoman Kristin Cavallari powraca w drugim sezonie poświęconego jej serialu dokumentalnego. Jako liczącą się 
trendsetterka i właścicielka marki modowej, Kristin uosabia wszystko to, co kryje się pod terminem “szefowa”. Umiejętnie dzieli swój czas pomiędzy rodzinę i młody, seksowny 
personel, a jej pełne energii życie w Nashville obfituje w fascynujące wydarzenia!
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