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W ostatnich latach obserwujemy nap³yw studentów oraz imigrantów za-
robkowych z Ukrainy. Wed³ug oficjalnych danych w 2017 przebywa³o w Polsce
ok. 900 tys. obywateli Ukraiñskich*. Nieoficjalne dane wskazuj¹ ponad
2 miliony. Na Ukrainie podaje siê, ¿e w Polsce przebywa ich blisko 3 miliony.
Ukraiñcy to równie¿ czwarta najwiêksza z ustawowo uznanych mniejszoœci na-
rodowych w Polsce. Do naszego kraju przyje¿d¿aj¹ ludzie m³odzi i wykszta³ce-
ni, którzy pracuj¹ w handlu, us³ugach, sektorze IT, a nawet jako lekarze i pie-
lêgniarki. W polskich szko³ach i na uczelniach wykszta³cenie zdobywa ponad
300 tys. uczniów i studentów z Ukrainy. Z danych Presonal Service wynika, ¿e
œrednie wynagrodzenie Ukraiñców w Polsce to 2500 z³ na rêkê. Jak podaje Bu-
siness Insider – co pi¹ta firma w Polsce zatrudnia Ukraiñców, a 17 proc. planu-
je poszukiwaæ ich w ci¹gu najbli¿szych 12 miesiêcy (Barometr Imigracji Zarob-
kowej – II pó³rocze 2018)**.

Poza prac¹ i nauk¹ Ukraiñcy, jak wszyscy ludzie, poszukuj¹ rozrywki. W
przeciwieñstwie do Polaków nie uczêszczaj¹ oni do pubów, kin czy te-
atrów. Po pierwsze wiêkszoœæ z nich, pomimo rosn¹cych dochodów, ¿y-
je oszczêdnie i wiêkszoœæ zarobionych pieniêdzy wysy³a na Ukrainê. Po

drugie, ró¿nice jêzykowe i kulturowe powoduj¹, ¿e asymilacja z Polakami postê-
puje bardzo powoli.

Kluczow¹ rozrywk¹ i jednoczeœnie najszybszym sposobem komunikacji jest
Internet. Ze wzglêdu na koszty roamingu zdecydowana wiêkszoœæ Ukraiñców
korzysta z ofert polskich operatorów telekomunikacyjnych. S¹ to zarówno ofer-
ty pre-paid jak i post-paid. Jednak jak na razie nie widaæ planowanych i skoor-
dynowanych akcji sprzeda¿owych polskich operatorów telekomunikacyjnych.
Kilkumilionowa grupa potencjalnych klientów czeka na dobre oferty.

Jedn¹ z pierwszych firm, która dostrzeg³a potencja³ w tej grupie jest Idea
Ventures firma zajmuj¹ca siê dystrybucj¹ kana³ów telewizyjnych oraz VOD na
rynku Polskim. Wspólnie z Media Group Ukraine wiod¹c¹ ukraiñsk¹ firm¹ me-
diow¹ proponuj¹ polskim operatorom cztery kana³y premium oraz bibliotekê
VOD. Kana³ telewizyjny „UKRAINA 1” to najlepsze ukraiñskie seriale telewi-
zyjne, filmy fabularne, dokumentalne, spo³eczne i programy informacyjne.
„UKRAINA 2” to najlepsza ukraiñska rozrywka – najnowsze wiadomoœci
z ¿ycia gwiazd, muzyczne i kulinarne talent shows. Kana³ telewizyjny
„NLO TV 1” to ukraiñskie kabarety i seriale komediowe przedstawiaj¹ce histo-
rie „z ¿ycia wziête” oraz charakteryzuj¹ce siê ostrym humorem. „NLO TV 2” to

rozrywka poprzez progra-
my edukacyjne – teletur-
nieje, doœwiadczenia na-
ukowe i nie tylko oraz
podró¿e. Wiêkszoœæ naj-
popularniejszych progra-
mów, seriali i filmów do-
stêpna jest równie¿ w po-
staci VOD.

Nadawc¹ kana³ów jest
Media Group Ukraine
jedna z najwiêkszych spó³-
ek mediowych na Ukra-
inie. Poza czterema kana-
³ami dystrybuowanymi na rynkach zagranicznych spó³ka nadaje najwiêksz¹, pod
wzglêdem udzia³u w rynku, komercyjn¹ stacjê „UKRAINA”. Nie nale¿y myliæ
jej z dostêpn¹ w Polsce informacyjn¹ „UA TV”. Najpopularniejsze seriale i pro-
gramy wyprodukowane przez spó³kê osi¹gaj¹ 10 milionow¹ widowniê. To w³a-
œnie na bazie tych produkcji powsta³y kana³y „UKRAINA 1, 2” oraz
„NLO TV 1, 2” oferowane w Polsce. Poza kana³ami telewizyjnymi spó³ka zaj-
muje siê produkcj¹ telewizyjn¹, wydaje magazyny drukowane oraz jest w³aœci-
cielem operatora telewizji satelitarnej „X-Tra TV”. W pewnym sensie mo¿na ich
okreœliæ mianem ma³ego Polsatu rynku Ukraiñskiego.

Obecna w Polsce kilkumilionowa spo³ecznoœæ ukraiñska to potê¿na nisza ryn-
ku us³ug telekomunikacyjnych i wideo. Nie ulega to ¿adnej w¹tpliwoœci. Pierwsi,
którzy to dostrzeg¹ skorzystaj¹ na tym. Wyzwaniem pozostaje przygotowanie ofer-
ty telekomunikacyjnej skrojonej na miarê w czym na pewno pomóc mo¿e atrakcyj-
ny pakiet telewizji z najlepszymi serialami, programami i kabaretami ukraiñskimi.

Idea Ventures 
Dominik Tzimas, Ma³gorzata Ka³uska
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3 miliony Ukraińców w Polsce
to potencjalni klienci usług
telekomunikacyjnych i telewizyjnych 

10_UkrainaTV.qxd  18-11-15 15:59  Page 10


