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serwisu i jego ewentualną monetyzacją wiążemy 
z płatnościami, a nie obecnością reklam. Jest 
to spowodowane faktem, że kontent premium 
trudno jest sfinansować z reklam. Wciąż jeszcze 
zyski pochodzące z reklam nie są w stanie sfi-
nansować treści pochodzących z dużych studiów 
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Skarżono się także na rosnące skomplikowa-
nie dokumentacji konkursowej POPC, a także 
wydłużające się oczekiwanie na przekazanie 
unijnych dotacji związane z rozliczeniem inwe-
stycji. Osobnym wątkiem był temat: operatorzy 
telekomunikacyjni kontra jednostki samorządu 
terytorialnego, dla których inwestycje sieciowe 
firm CATV są planowanym na długie lata źródłem 
wybujałych dochodów.
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portfolio W ekosystemie

Zmienił się sposób konsumpcji treści telewizyj-
nych. Jesteśmy jednym z największych nadaw-
ców, światowym liderem w dziedzinie rozrywki. 
Musimy zatem na bieżąco odpowiadać na potrzeby 
widzów, a co więcej, starać się je przewidzieć. 
Myślę, że nasze historie mają olbrzymi poten-
cjał i mogą być opowiadane za pośrednictwem 
wszystkich dostępnych platform – telewizji płatnej 
i ogólnodostępnej, rozwiązań online, mobile; we 
wszystkich formatach, zarówno w krótkiej, jak 
i dłuższej formie – mówi Paul Welling, SVP head 
of channels Discovery Networks CEEMEA.

dialog maszyn

Idea IoT zakłada, że wszystkie maszyny, a więc 
urządzenia przenośne typu smartfon czy tablet, 
ale także domowe AGD, a więc pralka, lodówka 
i ekspres do kawy, komponenty wyposażenia 
inteligentnego domu oraz systemy connected 
instalowane coraz częściej w samochodach, będą 
połączone z siecią komputerową. To oznacza, że 
można nimi zdalnie zarządzać, aktualizować ich 
oprogramowanie i cieszyć się wzrostem komfortu 
użytkowania różnorodnych urządzeń, które towa-
rzyszą człowiekowi w codziennym życiu.


