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NENT Group och Viaplay 
återlanserar ’Fångarna på Fortet’ i 
Polen 
 
• Klassikern ’Fångarna på Fortet’ återvänder till Polen efter 10 år 
• Blir den första av många lokala satsningar NENT Group kommer att göra i Polen  
• NENT Group lanserar sin streamingtjänst Viaplay i Polen i augusti 2021 

 
Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, släpper 
’Fångarna på Fortet’ som sin första egenproduktion i Polen. Den oerhört populära 
familjeunderhållningsserien återvänder till Polen efter tio år och är den första lokala 
produktionen som NENT Group meddelar sedan företaget tillkännagav lanseringen av 
streamingtjänsten Viaplay på den polska marknaden. 48 välkända polska personer 
kommer att delta i ’Fångarna på Fortet’, som spelas in vid Frankrikes atlantkust. 
 
NENT Group lanserar sin streamingtjänst Viaplay i Polen senare i år och planerar att 
producera både lokala dramaserier och reality serier för en polsk publik. ’Fångarna på 
Fortet’ är den första lokala produktionen som tillkännages och seriens breda popularitet hos 
många olika målgrupper förväntas framgångsrikt etablera Viaplay på den polska marknaden. 
 
Filippa Wallestam, NENT Group Chief Content Officer: ”Som en av de viktigaste 
hörnstenarna i vårt polska Viaplay-erbjudande kommer vi att lansera lokalt producerat 
innehåll, både dramaserier och serier utan manus. ’Fångarna på Fortet’ är den perfekta 
serien att fånga den lokala publiken med: Det är ett klassiskt format som vi redan har 
erfarenhet av att framgångsrikt återlansera på andra marknader. Vi är mycket glada över att 
ge den polska publiken ’Fångarna på Fortet’ igen och ser fram emot att kunna berätta om 
fler lokala format vi kommer att erbjuda. ” 
 
’Fångarna på Fortet’ är en fransk underhållningsserie som utvecklades 1990. I varje avsnitt 
tävlar två kändislag mot varandra - och mot fortet. Deltagarna tävlar i tuffa fysiska 
utmaningar både inom och utanför fortets murar samt genom gåtor och kluriga spel. Ett 
annat viktigt inslag i serien är humor och några roliga, galna utmaningar. ’Fångarna på 
Fortet’ har varit populär och älskad över hela världen sedan lanseringen 1990. 
 
I Polen produceras ’Fångarna på Fortet’ av Shine Endemol Poland, som är en del av Banijay 
och kommer att ha premiär på NENT Groups streamingtjänst Viaplay under hösten. 
Deltagare och programledare har ännu inte offentliggjorts. 
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INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag 
och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i 
varje nordiskt land och i Estland, Lettland, Litauen. Viaplay lanseras i Polen och USA under 
2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, 
TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt 
perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 
270 72 17) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 


