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Jerzy Papuga ...................................... 28

WygryWa entuzjazm

– Nie pozbędziemy się wydawnictwa, bo nigdy nie 
postrzegałem go jako części biznesu spółki – to 
dla nas raczej konieczne działanie wizerunkowe 
i promocyjne. Od 5 lat wydajemy kolekcjonerskie 
albumy DVD, których nakład oscyluje wokół kilku 
tysięcy egzemplarzy. To dla nas doskonały sposób, 
by poza anteną przypominać o sobie wszystkim 
zainteresowanym – mówi Bogusław Kisielew-
ski, członek zarządu i dyrektor generalny Kino 
Polska TV S.A.
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OperatOr vs. nadaWca
na kOnferencji szkOleniOWej 
mediakOm

Wszystkich powinien interesować PRZEDMIOT 
UMOWY – czyli co na jej podstawie wolno robić 
i w jakim zakresie, a więc możliwość spełnienia 
oczekiwań i zakres działania zgodnie z poszcze-
gólnymi postanowieniami. – Nadawca zawsze jest 
na górze – on dyktuje warunki. Albo uda nam 
się coś zmienić – albo nie – mówią operatorzy 
o umowach dwustronnych.
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Zdaniem pos. Elżbiety Kruk, PiS, telewizja 
naziemna „to jedyny rynek medialny, na którym 
państwo może realizować swoje funkcje”. Proces 
cyfryzacji telewizji naziemnej miał doprowadzić 
do spluralizowania rynku mediów elektronicznych 
i jego otwarcia. „Stało się inaczej” – dowodziła E. 
Kruk – „bo w wyniku pierwszego postępowania 
dwie koncesje otrzymała Grupa Kapitałowa ZPR 
oraz dwa podmioty powiązane z dotychczasowymi 
nadawcami naziemnymi TVN i Polsatem”.
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inet meeting 2013
coraz więcej usług od isp

Jeszcze ciekawiej – bez przesądzania o potencjale 
sprzedażowym – wyglądała prezentowana podczas 
konferencji hurtowa oferta sprzedaży… energii 
elektrycznej, jaką zaprezentowała firma Green. 
Zaproponowała małym ISP współpracę w dwóch 
odmiennych modelach, dzięki którym mogą oni 
zwiększyć wartość nawiązanej już relacji z abo-
nentem o wartość faktury za prąd.


