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„Muza” musi być sexy
Ciągła pogoń za wyższymi ratingami i chęcią
przyciągnięcia reklamodawców sprawia, że wielu
nadawców zmienia radykalnie profil swych stacji
sprawiając, że niektóre kanały są muzycznymi już
tylko z nazwy, choć w świadomości wielu odbiorców nadal tak są postrzegane. Widać to nie tylko
po MTV czy VIVIE. – Nawet tak sprofilowane stacje
jak Polo TV czy ESKA TV rozszerzają ramówkę
o programy rozrywkowe czy wręcz filmy.
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Jachranka 2014
Rynki będą się łączyć
Nie jest tajemnicą, że dla większości gości
Jachranka to miejsce „aranżowania” przyszłych
umów wzajemnych. Rynek telewizyjny, mimo że
nasycony, jest wymagający i nie znosi stagnacji.
Dlatego charakterystyczny konferencyjny widok
to skupione na rozmowach dwustronnych grupy
złożone w połowie z przedstawicieli nadawców,
w połowie z operatorów.
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UPC wprowadza Horizon TV

Power LTE bez limitu

Start Horizon TV to kolejny krok w poszerzaniu
mobilności portfolio produktowego UPC. Ale
korzystanie z usługi poza domem umożliwi też
wprowadzana usługa Wi-Free, czyli bezpłatna
sieć hotspotów, którą tworzą modemy Wi-Fi
użytkowników internetu UPC.
Sieć UPC Polska udostępniła z końcem maja br.
usługę Wi-Free tym klientom swego internetu,
którzy korzystają z szybkości powyżej 30 Mb/s.
(to 80 proc. klientów firmy).

– Jesteśmy przekonani, że tak jak telefony komórkowe zastąpiły linie stacjonarne, tak w dłuższej
perspektywie, wraz z rosnącą popularnością
smartfonów i rozwojem infrastruktury LTE, klienci
dostrzegą bezzasadność posiadania dwóch usług
– stacjonarnej i mobilnej – oraz płacenia dwóch
abonamentów i wybiorą tę bardziej uniwersalną,
czyli mobilną – powiedział Dominik Libicki, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i członek zarządu
Polkomtelu.
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