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Reklamowa wojna cenowa

Obecna sytuacja na rynku reklamy telewizyj-
nej przypomina wyniszczającą wojnę cenową, 
prokurowaną w dużej mierze przez audytorów 
mediowych. Mechanizm ich działań wygląda 
w ten sposób, że przekonują reklamodawców do 
zrobienia przetargu, co ma zapewnić niższy koszt 
zakupu widowni. Na przetargu nadawcy i domy 
mediowe przebijają się stawkami, a obniżki rzędu 
30-40 proc. na nikim nie robią wrażenia.
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Łódź peŁna VIp-ów czylI cyfrowe 
życIe fabrykI snów

Tak nowoczesnej Łodzi nie znaliśmy – 40. jubile-
uszowa Międzynarodowa Konferencja i Wystawa 
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej odbyła 
się w październiku br. w Centrum Kongresowym 
powstałym z połączenia pierwszego w Polsce 
hotelu DoubleTree by Hilton z dawnymi halami 
łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Temat 
konferencji – bieżący stan branży komunikacji 
elektronicznej – zyskał godną oprawę w miejscach 
należących do polskiej Grupy TOYA.
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Jestem dŁugodystansowcem

 - W rozmowach z operatorami tematy prywatne 
czasami przeplatają się z zawodowymi. Zawodowo 
patrzymy w przyszłość prognozując wspólnie, jak 
dany operator będzie rozwijał ofertę, itp. Dzięki 
tym rozmowom wiemy, co się u danego kontra-
henta w firmie dzieje i możemy wrócić do niego 
we właściwym momencie, dobrym na zmiany 
– mówi Dorota Gałązka, distribution manager 
CEN, Discovery Networks CEEMEA
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nIekończące sIę pasmo decyzJI?

– Telewizja cyfrowa naziemna ma się dobrze 
w całej Europie, została zaakceptowana w wielu 
krajach, także w Polsce. Obawiam się jednak, 
że pomysł wykorzystania II dywidendy cyfrowej 
zamknie ten rynek – mówił Witold Graboś z KRRiT 
podczas panelu podsumowującego wprowadzenie 
w naszym kraju telewizji cyfrowej naziemnej. 
Działo się to w październiku br. Warszawie, 
podczas Kongresu Warsaw International Media 
Summit 2013.


