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FORTEL 2015
konkurencyjność i perspektywa

Głównym złożeniem tych spotkań jest wzajemne 
dzielenie się uczestników doświadczeniami, tak 
by inni mogli czerpać inspiracje do prowadzenia 
własnych biznesów, a i sami skorzystać z pomy-
słów i praktyki swoich kolegów. To właśnie spra-
wiło, że sala konferencyjna łódzkiego Hiltona była 
zawsze wypełniona słuchaczami. 
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scripps networks interactive
partner idealny?

Wygrana Scripps, choć zaskakująca, nie zmienia 
status quo na rynku. Scripps jedną transakcją kupił 
sobie pozycję lidera w Polsce, a nie wzmocnił stan 
posiadania, tak jak byłoby to w np. kontekście 
Discovery (z już ok. 3 proc. udziałem w rynku TV), 
czy Bauera – potężnego wydawcy prasy i internetu 
(Interia), oraz nadawcy radiowego (RMF). 
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e-widz pod lupą

Najwięcej heavy userów internetowego wideo 
znajdujemy wśród e-widzów bez dostępu do 
płatnej telewizji – aż 23 proc. internautów bez 
dostępu do kablówek i platform codziennie sięga 
po dłuższe programy w internecie. W przypad-
ku kablówek odsetek ten wynosi 17, a platform 
cyfrowych – 13 proc. Częstotliwość korzystania 
z VoD jest wyraźnie związana z szerokością oferty 
telewizyjnej oraz miejscem zamieszkania.
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CEBiT 2015
tęsknota za złotą erą

Nic więc dziwnego, że jednym z głównych tema-
tów tegorocznego CeBIT był „internet rzeczy”. 
Warto pamiętać, że według prognoz już za pięć 
lat do globalnej sieci podłączonych będzie ponad 
50 mld urządzeń, z których większość będzie ze 
sobą w różny sposób współpracować. W Hanowe-
rze dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
polskiej firmy Fibaro, która proponuje intelegen-
tne systemy automatyki budowlanej, zmieniające 
nasz dom w prawdziwy „smart home”.


