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KadRy dla sIECI

W listopadzie 2012 zawarto czterostronne poro-
zumienie edukacyjne, do którego przystąpiły 
wówczas Vectra, VECTOR i TK Chopin, a Telkom-
Telmor złożył taką deklarację. Szybko ruszyły 
prace zespołu roboczego ds. projektu pilotażo-
wego „kształcenia techników szerokopasmowych 
sieci telekomunikacyjnych w szkołach o profilu 
łączność”.
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ChCiałbym, by operatorzy zaCzęli 
zadawać trudne pytania...

W czasach, kiedy niemal wszyscy na rynku ofe-
rują już usługi Triple Play, pojawiła się niezwy-
kle wymagająca grupa klientów, którą MY jako 
firma zauważyliśmy. I dla niej został stworzony 
AXN Spin. Także dla operatorów – by mieli dla 
tej grupy produkt – taki, który dostępny jest 
we wszystkich możliwych formach konsumpcji 
mediów przez ludzi młodych. 
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małolaty oglądają…

The Walt Disney Company w Polsce, nadawca 
kanałów spod marki Disney, 1 czerwca br. wpro-
wadził do obiegu (we współpracy z Pocztą Polską) 
znaczek pocztowy z wizerunkiem bohaterów 
Disneya (Myszka Miki, Kaczor Donald i Goofy, 
Minnie, Daisy i Pluto). Disney świętował w ten 
sposób 20-lecie działalności w naszym kraju.
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KtS – jaKi wpływ ma innowaCyjność 
na KonKurenCyjność operatora?

Podczas dyskusji omówiono, w jaki sposób inno-
wacje wpływają na konkurencyjność operatora 
oraz jakie zmiany zachodzą w sieciach w obec-
nej sytuacji rynkowej, szczególnie w kontekście 
uruchomienia płatnej telewizji cyfrowej. Panel 
otworzyło pytanie: czy wdrożenie płatnych plat-
form cyfrowych może przyczynić się do odpływu 
abonentów?


