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Kanały doKumEntaLno-PodRóżnI-
CzE I hIStoRyCznE
najRóżnIEjSzE aSPEKty 
naSzEj CywILIzaCjI

Kanały dokumentalne, podróżnicze, historyczne czy 
przyrodnicze to idealne miejsce do pokazywania 
wartościowych materiałów, często o charakterze edu-
kacyjnym, ale podanych w atrakcyjnej, nowoczesnej 
formie. Kluczowe są zawsze: ciekawy temat, dobry 
scenariusz, precyzyjny i profesjonalny, wiarygodni 
i charyzmatyczni prowadzący, wysoka jakość zdjęć 
i nowoczesna, przyjazna oprawa graficzna.

228

wSI SPoKojna, SzERoKoPaSmowa...

Jak więc wygląda „statystyczny” mały operator, 
który jest beneficjentem ostatnich lat? To najczęś-
ciej firmy zatrudniające od 5 do 50 pracowników, 
ale liderzy tego segmentu zatrudniają już ponad 
100 osób. Nowoczesne działy projektowe i liczni 
podwykonawcy, samochody serwisowe wyposa-
żone w najnowszy sprzęt, BOK-i w maleńkich 
miejscowościach, które pełnią olbrzymią rolę 
edukacyjną dla miejscowej ludności od dawna 
zapomnianej przez narodowego operatora.
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wyPRawa dLa PRawdzIwyCh 
odKRywCów…

W dniach 11–13 czerwca br. firma A+E Networks 
– nadawca m.in. kanału HISTORY – zorganizowała 
niecodzienną imprezę. Uczestników zaproszono 
do przeżycia niesamowitej przygody pod hasłem 
„Wyprawa dla prawdziwych odkrywców, którzy 
nie boją się słonej wody”. 
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GIGabajtowa PRzySzłość SIECI

Choć większość sieci kablowych to hybrydowe 
HFC, to jednak w wielu przypadkach coraz częś-
ciej operatorzy rozwijają pasywne sieci optyczne 
PON. Mają one zastosowanie głównie w terenach 
podmiejskich, choć np. INEA wszystkie nowe 
inwestycje realizuje w technologii GPON. Z kolei 
TOYA również buduje sieci w PON, ale nie dlate-
go, że nie odpowiada jej DOCSIS 3.0. Decyduje 
o tym ekonomia – takie sieci są tańsze w budo-
wie i eksploatacji. Podobny pogląd reprezentują 
Multimedia Polska.


