
telemix

teletemat
Jubileusz ustawy o RTV
Media 20+
Danuta Harenda,
Andrzej Konaszewski...............................8
Zasłużeni – odznaczeni
Opr. DH............................................. 14

kabelmix
Reemitenci mobilizują szeregi
Opr. DH............................................. 18
Opinie o zakazie reemisji
i podziale pól eksploatacji
Jerzy Papuga....................................... 19
kabelmix – aktualności....................... 22

Kanały przyrodnicze i podróżnicze
Czas na dokument
Agnieszka Rudzka................................ 30
OTT – walka o drugi ekran
Andrzej Marciniak............................... 42
Polska scena sportów ekstremalnych
Sport ekstremalny
i „duch” Gumballa
„Telekabel” rozmawia
z Timem MacMullenem,
general managerem
Extreme Sports Channel,
i Louise Cottrell,
VP affiliate sales,
Chello Zone........................................ 44
wieści z platform – aktualności............ 46
telemix – aktualności.......................... 48

8

w numerze

Jubileusz ustawy o RTV
Media 20+
„Formuła KRRIT była w momencie jej powstania
nieco idealistyczna, co życie zweryfikowało, gdyż
kształt tego gremium oraz jego uprawnienia były
wielokrotnie w debacie publicznej atakowane.
Dobrze byłoby gdyby Państwo odnieśli się do
założeń tej formuły – tezą tej treści obecny przewodniczący KRRiT J. Dworak zaprosił panelistów
do głosu.
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OTT – walka o drugi ekran
Na razie wielu nadawców wykazuje zrozumiałą
wstrzemięźliwość przed szerokim udostępnianiem
swej oferty w serwisach on-line, by nie podcinać
gałęzi, na której siedzą. Łatwiej zarabiać jest na
usługach typu multiroom, PVR (przypisanych do
abonamentu) oraz VoD.
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Sport ekstremalny
i „duch” Gumballa
Świetnie się bawiliśmy. Wszyscy byli w nastroju
do świętowania z powodu 15. rocznicy tej imprezy,
więc dużo się działo, a w wyścigu wzięło udział
mnóstwo osób z całego świata. Samochody były
niesamowite, „ducha” Gumballa można było
wyczuć zarówno we wszystkich uczestnikach, jak
i widzach. To było naprawdę wyjątkowe wydarzenie i zapamiętamy je na długo – mówi Louise
Cottrell, VP affiliate sales, Chello Zone

74
Nawigacja pod lupą
Powstaje mnóstwo aplikacji wykorzystujących
nawigację czy geolokalizację. Obecnie funkcjonalność ta znajduje zastosowanie niemal w każdym
aspekcie. Mamy zatem do czynienia z aplikacjami
informującymi o pogodzie, korkach, atrakcjach
w miastach, umożliwiającymi zamówienie taksówki, sprawdzenie gdzie są nasi pracownicy,
dzieci, bliscy itd. W zasadzie o każdym typie
tych aplikacji można by mówić i mówić. Jest
naprawdę dobrze.
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