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Warszawa, 22 stycznia 2019
Niniejsza wiadomosc zawiera informacje, które sa wlasnoscia spólki Abstra z o.o. z siedziba w Warszawie
i w caloscia lub czesciowo moga zawierac informacje poufne i stanowic tajemnice przedsiebiorstwa objeta
ochrona prawna. Jezeli nie jestes adresatem niniejszej wiadomosci – prosimy o niezwloczne jej usuniecie
i informacje zwrotna.

„MASNY KANAŁ” – NOWY, AUTORSKI VLOG RAFAŁA MASNEGO
Z ABSTRACHUJE.TV

Rafał Masny, współzałożyciel Abstrachuje.tv, najpopularniejszego kanału rozrywkowego
na YouTube w Polsce, uruchomił swój autorski vlog pt. „Masny kanał”. Co tydzień będzie na niego
trafiać kilkuminutowy felieton w formie wideo, w którym Rafał Masny przybliży odbiorcom jeden,
interesujący go temat. Nie zabraknie soczystej dozy sarkazmu i dużej ilości poczucia humoru.
Pomimo, że kanał Abstrachuje.tv i firma Abstra są jego priorytetem, to Rafał Masny już od jakiegoś
czasu zastanawiał się nad koncepcją na swój własny kanał na YouTube. – Od dziecka uwielbiałem
zgłębiać różnego rodzaju tematy, dotyczące zagadnień zarówno błahych, jak i dość skomplikowanych.
Tak narodził się pomysł na „Masny kanał”. Dwa razy w tygodniu, przez kilka minut będę opowiadał o
rzeczach, które mnie interesują lub śmieszą. Od ras psów po kondycję mediów plotkarskich w Polsce.
Będzie różnorodnie, zabawnie i mam nadzieję ciekawie – powiedział Rafał Masny, współzałożyciel
Abstrachuje.tv i członek zarządu firmy Abstra.
Geneza nazwy kanału „Masnego kanału” również nie była dziełem przypadku. I nie odnosi się wyłącznie
do nazwiska autora. – Niedawno przymiotnik „masny” został drugim młodzieżowym słowem 2018 roku,
zaraz po „dzbanie”. „Masny” w gwarze śląskiej jest synonimem słowa „fajnie”. Czy to oznacza, że ja
sam jestem fajny? Tego nie wiem, ale przynajmniej nie musiałem zbyt długo zastanawiać się nad nazwą
mojego własnego kanału – powiedział Rafał Masny, współzałożyciel Abstrachuje.tv i członek zarządu
firmy Abstra.
Nowe odcinki będą publikowane na vlogu „Masny kanał” dwa razy w tygodniu.
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