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TemaTyczne sTacje sporTowe

Prawa sportowe kupuje się zazwyczaj z kilkulet-
nim wyprzedzeniem, ale kiedy wydawało się, że 
na polskim rynku wszystkie one są podzielone 
pomiędzy najważniejsze podmioty – jak królik 
z cylindra magika pojawiły się (2015 rok) kana-
ły Eleven – jeden dedykowany wyłącznie piłce 
nożnej, drugi – innym dyscyplinom. Okazało 
się, że ważne prawa piłkarskie m.in. do cenio-
nych lig zagranicznych… może kupić zamożny 
debiutant.

cable congress w warszawie
Kablowa pierwsza liga

Ciekawym fragmentem konferencji był panel 
poświęcony przyszłości kontentu sportowego „The 
Future of sports content”, gdzie na plan pierwszy 
wybiło się kilka zagadnień. Wśród nich: zależności 
demograficzne vs. chęć korzystania z przekazu 
telewizyjnego transmisji sportowych czy udział 
użytkowników wideo OTT w konsumpcji przeka-
zów sportowych oraz przewidywana produkcja 
kontentu sportowego przez graczy „nietrady-
cyjnych”, czyli tuzy mediów społecznościowych 
(Amazon, Google, You Tube).
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wp1 z „własną twarzą”

Rynek jest bardzo konkurencyjny, a czasy dalekie 
od stabilności. Dlatego nie zamykamy się na żadne 
rozwiązanie, które obniży ryzyko i uprawdopodob-
ni sukces biznesowy WP1. Startując w konkursie 
na MUX 8, Grupa Wirtualna Polska potwierdziła 
zdolność finansową uruchomienia kanału telewi-
zyjnego. Myślę, że nasz budżet jest racjonalny i 
nie odbiega in minus od tego, którym dysponują 
nasi konkurenci – mówi Wojciech Pawlak, prezes 
zarządu spółki WP1.

polka w branży it

Kim jest Polka zawodowo zajmująca się nowo-
czesnymi technologiami? Respondentki badania 
w przeważającej części są młodymi profesjo-
nalistkami w przedziale wiekowym od 25 do 
30 lat. Często wskazują na swoje zadowolenie 
z pracy zawodowej oraz przypisują sektorowi IT 
wiele różnorodnych korzyści dla swojej kariery. 
Większość badanych kobiet nie ma wykształcenia 
kierunkowego, ale mocno stawia na samokształ-
cenie i stały rozwój kompetencji.

Andrzejowi Zarębskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
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