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Dobra wiosna nasza
TELEKABEL & digital tv rozmawia  

telewizja publiczna… w tyle

Zewnętrznego spisku upatrują też obecne władze 
TVP w słabszych niż przed dobrą zmianą wynikach 
oglądalności publicznego nadawcy. Już w maju 
2016 roku na antenie flagowego programu infor-
macyjnego – „Wiadomości” – postawiono pod 
znakiem zapytania wiarygodność badań obsługu-
jącego TVP polskiego oddziału firmy badawczej 
Nielsen Audience Measurement. Straty w rynku 
oglądalności programów TVP jej prezes Jacek 
Kurski uzasadniał potem wielokrotnie wadliwą 
strukturą i metodami pomiarowymi Nielsena, 
rozpisując nawet konkurs na zajęcie się wynikami 
oglądalności TVP przez chętną konkurencję.

Przyszłość Płatnej tV w badaniu 
screenLoVers

Po opinie konsumentów na temat płatnej TV sięga 
często m.in. agencja MEC. Nie było jednak dotąd 
(a przynajmniej nie widzieliśmy) badania rynku 
b2b, które zidentyfikowałoby szanse i zagrożenia 
rysujące się przed operatorami. ScreenLovers 
postanowił tę lukę wypełnić i zrealizował pierw-
sze badanie z udziałem szefów dystrybucji (lub 
– w zależności od struktury – managerów lub 
specjalistów) pracujących w kanałach telewi-
zyjnych.
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MediaLne godzenie ognia z wodą

– Nie podobają mi się takie procesy konsolidacyjne, 
które zagrażają drobniejszej konkurencji. Może to 
doprowadzić do podzielenia całego rynku między 
największych operatorów. Przypomnę, że UPC jest 
także poważnym operatorem telekomunikacyj-
nym, udostępniającym szerokopasmowy internet 
i konkuruje z Orange, który rozpoczął ekspansję 
światłowodową FTTH. W tym biznesie liczy się 
liczba podłączonych klientów, a mnie zależy na 
zagwarantowaniu obywatelom możliwości swobod-
nego wyboru wśród konkurencyjnych ofert – mówi 
Witold Kołodziejski – przewodniczący KRRiT.

Minister boni o 5g
to nie fanaberia technoLogiczna…

Czym zatem 5G jest i jakie powinny być speł-
nione warunki, żeby je w Europie wprowadzić? 
Minister określił sieci 5G jako kombinację użycia 
niskich częstotliwości (w Polsce jesteśmy ciągle 
przed aukcją na częstotliwości 700 MHz) i bardzo 
wysokich pasm – z zakresu 1GHz – 100 GHz. 
Taki miks ma w efekcie przynieść możliwość 
przekazywania olbrzymich zestawów danych oraz 
bardzo szybkiego przekazywania sygnału, a co za 
tym idzie informacji – w milisekundach.


