
 

 

Warszawa, 9 czerwca 2020 r. 
 

Filmowe hity Kino Polska TV w ofercie platformy CHILI 
 

Prawdziwa historia gangu Kelly’ego z Russellem Crowe’em, szalony Plażowy haj z Matthew 
McConaugheyem i Snoop Doggiem, Niszczycielka z Nicole Kidman czy niezwykły muzyczny 
dokument Amazing Grace. Aretha Franklin – to tylko niektóre z ponad 70 hitów filmowych 
z biblioteki Kino Polska TV, które trafiły do oferty platformy rozrywkowej CHILI. 
 
Filmy z oferty Kino Polska TV są dostępne na platformie CHILI w modelu tVoD (płatność za 48-
godzinny dostęp do pojedynczego filmu). 
 
– Segment VOD jest bardzo ważny dla Grupy Kino Polska TV i w perspektywie kilku najbliższych 
lat może generować nawet połowę naszych przychodów. Dostarczamy atrakcyjne treści niemal 
wszystkim odbiorcom, którzy są otwarci na content z zewnątrz. Teraz do tego grona dołączyła 
platforma CHILI – mówi Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska TV SA. 
 
CHILI to niezależna europejska platforma rozrywkowa, która ma ponad 4 miliony 
zarejestrowanych klientów. Strona oferuje premiery filmowe bez abonamentu, szeroki 
katalog filmów i seriali obejmujący tysiące tytułów, a także produkty inspirowane postaciami 
filmowymi. CHILI oferuje swoje usługi na telewizorach Smart TV, odtwarzaczach Blu-Ray, 
komputerach, tabletach i smartfonach. W 2019 roku firma poszerzyła swoją działalność 
umożliwiając bezpośrednią dystrybucję filmów i seriali na platformie poprzez inicjatywę CHILI 
DLA DYSTRYBUTORÓW (www.chili.com). CHILI działa od 2012 roku i ma siedzibę w 
Mediolanie. CHILI oferuje swoje usługi w Polsce, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i Austrii. 
 

*** 
Więcej o Kino Polska TV SA: 
Spółka jest nadawcą popularnych kanałów telewizyjnych, takich jak: poświęcony polskim 
filmom i serialom Kino Polska, jedyny ogólnodostępny kanał filmowo-serialowy w kraju 
Stopklatka, prezentujący kultowe przeboje rodzimej sceny Kino Polska Muzyka, a także Zoom 
TV, w którym można znaleźć intrygujące dokumenty, tajemnicze historie oraz 
najpopularniejsze polskie kabarety. Ponadto Kino Polska TV SA dystrybuuje następujące 
kanały: filmowe Kino TV, FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Action, FilmBox 
Family i FilmBox ArtHouse oraz tematyczne DocuBox HD, FightBox HD, FunBox UHD, 
Fast&FunBox HD, 360 Tunebox, FashionBox HD i Gametoon HD. 
 

*** 
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Kino Polska TV SA 
tel. (+48) 512 097 540 
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