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FORTEL 2014
STaRzy znajOmi, nOwE wyzwania

Juliusz Braun odnosił się także do planów wpro-
wadzenia tzw. opłaty audiowizualnej w kontekście 
ograniczenia limitu reklam TVP (a nie całkowi-
tej z nich rezygnacji). – Musi istnieć mieszany 
system finansowania – twierdził, bo nie wiadomo 
czy instrument w postaci opłaty audiowizualnej 
utrzyma się w polskim systemie prawnym.
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Vi Edycja kOnFEREncji apLikacjE TV
inTELigEncja TV bEz gRanic?

Według szacunków Instytutu GFK Polonia 
– w latach 2010–2013 sprzedano w Polsce 2 mln 
600 tys. sztuk „inteligentnych” telewizorów. Ale 
silnie rosnący trend zakupu tego typu urządzeń 
wyhamował pomiędzy 2012 a 2013 rokiem 
z powodu cyfryzacji tv naziemnej – ponieważ 
nastąpiło przesuniecie popytu w stronę najtań-
szych na rynku telewizorów nowej generacji.
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ZarZądZam fabryką kontentu

W Fokus TV zamierzamy wykorzystywać głównie 
nasz wewnętrzny potencjał. Mamy swoją toż-
samość i chcemy, by była ona widoczna w tym 
przedsięwzięciu. Nie zamierzamy zatrudniać 
gwiazd z innych telewizji. W grupie zatrudniamy 
wielu zdolnych ludzi, wśród których znajdują się 
zarówno kandydaci na osobowości telewizyjne, jak 
i pomysłodawcy ciekawych programów – mówi 
Renata Krzewska – prezes zarządu i dyrektor 
generalnym ZPR MEDIA.
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XiV SympoZjum Świata telekomuni-
kacji i mEdiów
więkSZy może więcej

Oczywiście konsolidacja ma sens tylko wówczas, 
gdy jest opłacalna. Musi się znaleźć firma, która 
chce się sprzedać, potencjalny nabywca, muszą 
być pieniądze i… wizja tego, co może przynieść 
przyjęcie. Trochę to smutne, że w wielu takich 
przypadkach chodzi głównie o obniżenie kosz-
tów. Tymczasem taki proces powinien, przede 
wszystkim, dawać możliwości wzrostu, bo źródeł 
organicznego wzrostu jest coraz mniej.


