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Πρώτο κανάλι ο Alpha το 2018 

στο δυναμικό κοινό 18-54 

στο σύνολο ημέρας 

 
   
Σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, με reality και talent show, ο Alpha 
προτίμησε να χαράξει έναν άλλον δρόμο, να επενδύσει στην ελληνική μυθοπλασία 
και να καταθέσει τη δική του διαφοροποιημένη πρόταση. Με την επιλογή αυτή, το 

κανάλι κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, στο 
σύνολο ημέρας, το 2018. Στο νήμα, γιατί εκεί κρίνονται οι μεγάλες νίκες, ανάμεσα 
σε εκείνους που κάνουν πρωταθλητισμό μεγάλων αποστάσεων και σε εκείνους που 
επιλέγουν τον ευκαιριακό ανταγωνισμό. Το 2018, οι τηλεθεατές δικαίωσαν τον 
Alpha, το κανάλι που τους σεβάστηκε.  
 
Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2018 

1η θέση στο δυναμικό κοινό 18-54, στο σύνολο ημέρας. 
 
Με ένα δυνατό ψυχαγωγικό και ενημερωτικό πρόγραμμα αλλά και με το κεντρικό του δελτίο 
ειδήσεων στην κορυφής της τηλεθέασης, o Alpha αναδεικνύεται το 2018 πρώτος, στο 
δυναμικό κοινό 18-54, στο σύνολο ημέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των 
εκπομπών του καναλιού ήταν στην 1η θέση στη ζώνη προβολής τους, σημειώνοντας 

σταθερά υψηλές αποδόσεις. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen κατά το διάστημα Ιανουάριος 2018 – 
Δεκέμβριος 2018, ο Alpha ήταν στην πρώτη θέση στο σύνολο ημέρας, στο δυναμικό 
κοινό 18-54, με  15,02%.  
Ακολούθησαν: ΣΚΑΪ με 15,00%, Star με 13,53%, ΑΝΤ1 με 12,01%, Mega με 10,13% (έως 
27/10), EPSILON/OPEN με 6,24%, ΕΡΤ1 με 4,18%. 
  
Το 2018, ο Alpha πόνταρε σε ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα, κερδίζοντας τη 
στήριξη του τηλεοπτικού κοινού. Κατά την τηλεοπτική σεζόν 2018 - 2019, έκανε μια 
εντυπωσιακή εκκίνηση και αναδείχθηκε ο πιο ισχυρός παίκτης, θέτοντας τη βάση 
για μια δημιουργική, δυνατή και επιτυχημένη συνέχεια. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen κατά το α’ τρίμηνο της τηλεοπτικής σεζόν 

2018-2019, (1/10 έως και 31/12/2018) ο Alpha ήταν πρώτο κανάλι στο σύνολο 
ημέρας, στο δυναμικό κοινό 18-54, με  16%.  
Ακολούθησαν: Star με 14,3%, ΣΚΑΪ με 13,9%, ΑΝΤ1 με 13,6%, Mega με 8,4% (έως 27/10), 
OPEN με 7,4% (από 24/10), ΕΡΤ1 με 4,1%  
  
Κατά το ίδιο διάστημα, στη prime time στο δυναμικό κοινό 18-54, ο Alpha ήταν και 

πάλι στην 1η θέση με 18,9%.  
Ακολούθησαν: ΣΚΑΪ με 16,8%, Star με 14,9%, ΑΝΤ1 με 12,7%, Mega με 7,6% (έως 27/10), 
OPEN με 5,7% (από 24/10), ΕΡΤ1 με 3,1%  


