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Powrót do korzeni  
„TELEKABEL & digital tv” rozmawia  

Telewizja i inTerneT w jednym

Serwisy internetowe nadawców są coraz bardziej 
rozbudowane i zróżnicowane, dla przejrzystości 
dzielone na kategorie gatunkowe itp. To już nie 
tylko dostęp do ulubionych pozycji programowych 
w dowolnym czasie. To także streaming całych 
kanałów telewizyjnych oraz budowanie platform 
VoD dla poszczególnych kanałów tv, a także 
wydarzeń (w tym premier telewizyjnych).
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STylowo, po polSku

– W najbliższej przyszłości mamy zamiar zwiększyć 
obecność stacji E! w lokalnych przedsięwzięciach 
poprzez strategiczne partnerstwa z markami dzia-
łającymi w Polsce czy organizatorami eventów. 
Tego typu współpraca okazała się bardzo owocna 
na innych rynkach, na przykład w Holandii, gdzie 
partnerujemy Mercedes Benz Fashion Week oraz 
Holenderskiemu Festiwalowi Filmowemu – mówi 
Chrystele Fremaux, VP programming, Emerging 
Markets, Universal Networks International.
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SZEśCiu ChęTnYCh na pięć bloków

Możliwe jest kilka scenariuszy przebiegu samej 
aukcji, a także koalicji, jakie po niej powstaną. 
Analitycy domu maklerskiego BESI uważają za 
najbardziej prawdopodobne, że Emitel i NetNet 
wycofają się, gdy wartość wszystkich licytowa-
nych bloków przekroczy 2 mld zł i trzeba będzie 
wnieść wyższy depozyt. W tym scenariuszu Pol-
komtel i Orange kupują po dwa bloki w paśmie 
800 MHz, a T-Mobile jeden. W efekcie jedną sieć 
będzie budowała Sferia z Polkomtelem, a drugą 
T-Mobile z Orange.
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porównYwarka uSług 
TElEkomunikaCYjnYCh

Portal PanWybierak.pl jest odpowiedzią na 
wyzwania rynku telekomunikacyjnego, takie jak 
ograniczona wiedza na temat dynamicznie zmie-
niających się potrzeb klientów, ograniczone źródła 
pozyskiwania klientów czy potrzeba wsparcia 
sprzedaży. Serwis skupia w jednym miejscu czoło-
wych polskich operatorów, akcentując świadomy 
wybór – konsument, który samodzielnie określi 
interesujące go parametry oferty, otrzymuje pakiet 
dostosowany do jego potrzeb.


