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Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
wynika, że na koniec 2014 roku na terenie gminy 
Olsztyn łącznie było aktywnych 71 186 usług sze-
rokopasmowej transmisji danych (stacjonarnych 
oraz mobilnych), z których korzystały 61 642 
gospodarstwa domowe. Jednak z raportu pokrycia 
infrastrukturą szerokopasmową za 2015 roku 
wynika, że niespełna 60 proc. budynków w mieście 
objętych było siecią o przepustowości co najmniej 
30 Mb/s. Z tego widać, że w Olsztynie pole dla 
operatorów jest ciągle duże.

Nowe barwy rozrywKi

Po rozwiązaniu biura NBCU w Polsce szukałem 
nowych wyzwań i… znalazłem, a nowi moco-
dawcy znaleźli mnie…a poważnie mówiąc… na 
polskim rynku dostępne są oprócz treści lokalnych 
głównie treści amerykańskie. Nasze filmy i seriale 
mają inny charakter: są kolorowe, pozytywne, 
różnorodne. Jestem pewny, że ten kanał będzie 
interesującą alternatywą i zainteresuje widzów 
w Polsce. Po prostu – I feel bolly good! – mówi 
Paweł Kolasa, country manager kanału Zee.
One w Polsce.
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ToTalNie po(d)łączeNi

Wśród trendów sprzedażowych ze wszystkich 
branż elektroniki użytkowej, eksperci w najbliż-
szych latach stawiają głownie na: mobilne płat-
ności, rynek Virtual Reality i Augmented Reali-
ty, czyli rzeczywistość wirtualna i rozszerzona 
(w 2017 roku branża ta miałaby osiągnąć status 
rynku masowego), urządzenia czyniące inteligen-
tnymi nasze domy, programowane automatycznie 
samochody i tzw. wearables (sprzęt elektroniczny 
do noszenia – np. smartwatche, okulary itp.).

cyfrowe roSzady

Cyfrowa transformacja staje się faktem. Już blisko 
58 proc. europejskich firm stworzyło w ramach 
swojego działu biznesowego lub IT, jednostkę 
odpowiedzialną za cyfrową transformację. Jak 
szacuje firma analityczna IDC, do końca 2017 roku 
już ponad 80 proc. przedsiębiorstw będzie 
posiadało zespół odpowiedzialny za cyfryzację. 
W przypadku co trzeciej firmy z listy Fortune 500, 
wzrost sprzedaży produktów i usług opartych 
na danych przewyższy już dwukrotnie wartość 
sprzedaży tradycyjnych produktów i usług. Jak 
na tym tle wygląda Polska? 


