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RAPORt SPECJAlNy
Kanały sportowe w polsce
sztafeta oglądalności

Coraz droższe prawa telewizyjne do transmitowa-
nia atrakcyjnych imprez sprawiają, że nadawcy 
szukają możliwości dodatkowych dochodów, 
które zrekompensowałyby w większym stopniu 
niż abonament i reklamy poniesione wydatki. 
Jednym z rozwiązań jest usługa pay-per-view 
(PPV), która zadebiutowała na polskim rynku 
półtora roku temu.
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KontraKt, Który dzieli 

MEDIAKOM zaprosił w drugiej połowie stycznia 
br. do Łodzi kilkudziesięciu operatorów zainte-
resowanych możliwością podpisania kontraktu 
generalnego z OZZ. Jego projekt stał się podstawą 
do dyskusji i prezentacji różnych opinii, a wnioski 
płynące ze spotkania mają pomóc w wyjaśnieniu 
wszelkich wątpliwości prawnych i doprowadzić 
do przygotowania umowy, która miałaby szansę 
zyskać szerszą akceptację.
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Małe, ale… waleczne

Od 2012 roku mamy własną cyfrową stację 
czołową, ale na razie przesyłamy abonentom 
sygnał tylko kilku kanałów cyfrowych, które nie 
są kodowane. Może je odbierać każdy abonent 
posiadający telewizor z MPEG-4, lub jeśli doku-
pi sobie osobny dekoder. Zastanawiam się nad 
pełną cyfryzacją telewizji, ale zakup kontentu, 
systemów kodowania czy wreszcie dekoderów, 
które można by dzierżawić abonentom, to wydatki 
niebagatelne. (firma Pelmar w Pelplinie).
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Uroczysta preMiera najnowszej 
prodUKcji HBo eUrope 
– „gorejący Krzew”

To pierwsza, oryginalna, lokalna produkcja HBO. 
Niezwykle drobiazgowo, z poszanowaniem dla 
realiów epoki, ukazuje mechanizmy oddziały-
wania władzy komunistycznej na zwykłych oby-
wateli. Budzi moralny niepokój, tak jak budziły 
go niejednokrotnie wcześniejsze filmy z dorobku 
Agnieszki Holland.


