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Bardzo intrygujące jest ogłoszone w sierpniu 
2016 roku przejęcie Horyzontu. Poznańska 
firma to typowy operator nastawiony na obsługę 
klientów biznesowych. W Poznaniu i ościennych 
gminach ma ich ponad 5 tys. Transakcja z jed-
nej strony otwiera poznański rynek dla Vectry, 
a z drugiej daje Horyzontowi – przynajmniej 
teoretycznie – możliwość świadczenia usług we 
wszystkich miastach, w których infrastrukturę 
światłowodową ma Vectra.

20 lat nielsena w polsce

W część konferencji w Warszawie określonej jako 
„Digital day” wykład wygłosiła m.in. Megan 
Clarken – president, global product leadership 
Nielsen. Mówiła o Total Audience – rozwiązaniu 
(już na świecie przez firmę stosowanym i wciąż 
rozwijanym), które ma umożliwić międzyplatfor-
mowe analizowanie widowni wszystkich treści 
– zarówno reklam, jak i programów, niezależnie 
od tego, w jakim urządzeniu są oglądane i w jaki 
sposób są na to urządzenie dostarczane.
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netflix – binge-watching, 
memy i... chill

„Nieoficjalnie mówi się o zaskakująco dobrym 
debiucie Netfliksa w Polsce. Potwierdzał to Joris 
Evers (wiceszef komunikacji Netfliksa w rejonie 
EMEA – przyp. red) kilka miesięcy temu” – czy-
tamy na łamach serwisu AntyWeb.pl, w tekście 
poświęconym popularności serwisu w Polsce. 
Wyniki badania popularności Netfliksa przepro-
wadzone przez Gemius sugerują, że cieszy się on 
popularnością stosunkowo… niewielką. W maju 
br. z platformy tej korzystało zaledwie 120 tys. 
użytkowników.

ryzykowne działania 
w telekomunikacji

Pomimo, że w wielu krajach istnieją strategie 
ukierunkowane na cyfrowe społeczeństwo, nowe 
sektory często nie mają przejrzystych przepisów. 
Szczególnie dotyczy to nowych rynków, jak inter-
net rzeczy (IoT – Internet of Things) czy Smart 
Cities. Oba obszary wymagają nowej infrastruk-
tury i większej współpracy podmiotów z sektora 
publicznego, co oznacza często konieczność 
powstania nowych regulacji.


