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Reklamuj świadomie

Polskie pionierskie doświadczenia nie są już jed-
nostkowymi inicjatywami w Europie. Finalizowane 
jest właśnie porozumienie trzech największych 
organizacji zrzeszających reklamodawców i rynek 
internetowy, które jest analogiczne wobec polskiej 
inicjatywy na rzecz uczciwej reklamy IAB Polska. 
Prace IAB Europe, The European Association of 
Communikaction Agencies (EACA) i The World 
Federation of Advertisers (WFA) rozpoczęły się 
w 2016 roku i wkrótce ich efekty powinny wejść 
w życie.

jednolity Plik kontRolny 
– co to takiego i kogo dotyczy?

Obowiązki określone w ordynacji podatkowej spro-
wadzają się do tego, że podatnik musi być gotów 
wygenerować JPK i przedstawić go na żądanie 
organów podatkowych. By móc temu zadaniu 
sprostać podatnik powinien wyposażyć systemy 
księgowe w nową funkcjonalność umożliwiającą 
wytworzenie JPK, a w niektórych przypadkach 
może stać się konieczna modyfikacja zasad pro-
wadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania 
transakcji handlowych. 
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Pike vs oRange
sPóR o kamPanię

Uważam, że abonentowi zależy na jak najlepszej 
usłudze, a sprawa stosowanej technologii jest 
wtórna i interesuje wyłącznie specjalistów. Dla-
tego używanie w reklamie nazewnictwa, które 
ma podkreślać nowoczesność usług (światłowód) 
nie ma sensu w sytuacji, kiedy zastosowane 
rozwiązania sieciowe operatorów CATV dają 
dokładnie takie same możliwości – mówi Jerzy 
Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej.

wiatR w żagle 

Dokładnie przyglądamy się temu, jak rozwija się 
rynek mediów i zdajemy sobie sprawę, że to rynek 
digitalowy jest jego przyszłością. Coraz więcej 
telewidzów przenosi swoje zainteresowanie z 
odbioru klasycznej telewizji do tzw. streamów 
internetowych. Dlatego rozwój strategii digi-
talowej  jest jednym z naszych priorytetów, a 
Eurosport Player niebawem pojawi się na nowej 
platformie technologicznej – mówi Adam Widom-
ski, redaktor naczelny Eurosport Polska.


