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Nie budujmy muru wzdłuż plaży

– O uszczelnieniu abonamentu słyszę od początku 
telewizji publicznej, jest to hasło – wytrych, bo 
łatwo powiedzieć, że będziemy uszczelniać. Znacz-
nie gorzej jest, kiedy pytamy o to, jak skontrolo-
wać realizację obowiązku płacenia abonamentu 
przez tego obywatela, który nigdy nie płacił, bo 
nie zarejestrował odbiorników? – pyta Juliusz 
Braun, b. prezes TVP, członek Rady Mediów 
Narodowych

Wszyscy do sieci

Polski rynek SVoD nadal pozostaje w tyle za 
światowymi i europejskimi liderami. Szacuje 
się, że co szóste polskie gospodarstwo domowe 
korzysta z SVOD, ale ciągle przybywa gospo-
darstw, w których nie odbiera się już tradycyjnej 
telewizji, a jedynie płatne serwisy na żądanie – to 
3 proc. wszystkich gospodarstw. Tymczasem w 
USA tylko z SVoD korzysta ok. 10 proc., a takich, 
które łączą telewizję i usługi wideo na żądanie, 
jest 71 proc.
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eNergia i harmoNia iNdii 
w Twoim Telewizorze

Zawartość kanału jest produkowana w wysokiej 
rozdzielczości HD, co pozwala odwzorować piękno 
barw świata Bollywood. Nazwa jest doskonale 
rozpoznawalna w Polsce i odbiorcy wiedzą na 
ogół, że produkcje Bollywood są znane na całym 
świecie i przewyższają nawet liczbę produkcji 
kinematografii Hollywood.

XiX  KoNfereNcja KiKe
w jedNości siła

– Mamy kompetencje sprzedażowe, obsługi klien-
ta, audytowe, instalacyjne i wiele innych. Myśląc 
o przyszłości, szukajmy sposobów wykorzystania 
ich w naszym lokalnym otoczeniu, także w innych 
gałęziach biznesu – zachęcał Grzegorz Giecko, 
prezes NPLAY GROUP.


