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Wellbeing Network  
czyli zdrowie na ekranie

Wellbeing netWork
czyli zdroWie na ekranie

– Wszyscy chcemy żyć długo i cieszyć się zdro-
wiem. Wielu z nas szuka wiedzy na ten temat 
głównie w internecie, gdzie nie zawsze znajdu-
jemy rzetelne i prawdziwe informacje. Nie ma 
w tej chwili jednej, znaczącej marki, obejmującej 
tematykę zdrowego stylu życia. Chcemy, by takim 
miejscem stał się właśnie Wellbeing Network 
– mówi Chris Wronski, dyrektor generalny (CEO) 
Wellbeing Network.
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kapryśne – oko i kieszeń Widza

70 proc. widzów – tych, którzy nie myśleli o rezyg-
nacji z płatnych ofert – MEC zapytał w badaniu, 
co trzyma ich przy aktualnej ofercie. Dla widzów 
„kablowych” kluczowym czynnikiem był m.in. 
internet w pakiecie (37 proc. wskazań), a klientów 
platform trzyma m.in. dobra cena u ich operatora 
(42 proc.). Badani widzowie wskazywali także 
kanały, które są dla nich na tyle ważne, że nadal 
gotowi są płacić za telewizję.
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W pogoni za oglądalnością

Nie jest prawdziwa teza, że beneficjentami posze-
rzenia wyników oglądalności o TSV byłyby tylko 
stacje tematyczne. – Biorąc pod uwagę wartości 
bezwzględne oglądalności, kanałami, które naj-
więcej zyskiwały dzięki dodaniu oglądalności TSV 
w I półroczu 2014, były TVN oraz Polsat. Udział 
tych nadawców w całej oglądalności TSV wynosił 
odpowiednio 17,5 proc. oraz 11,9 proc.
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eWolucja targoWa – iFa 2.0

Czerwone, żółte, czarne, niebieskie, duże, małe, 
Boba Marleya, 50 Centa czy Dr. Dre. Do ucha, 
na ucho, przylegające i te odstające. Setki, jak 
nie tysiące modeli najróżniejszych słuchawek. 
Od najtańszych, przez te za setki złotych, po te 
za kilka tysięcy. Firmowane przez sławne oso-
bistości czy choćby postaci z bajek. Dla małych 
i dla dorosłych. Rynek w jasny sposób daje do 
zrozumienia, że zapotrzebowanie na słuchawki 
ciągle rośnie, a ich dystrybucja nie ogranicza się 
już tylko do sklepów z elektroniką.


