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16. Konferencja 
TechniK SzeroKopaSmowych
ile trzeba wydać, by nie stracić?

Co odróżniało tę konferencję od innych? Akty-
wizacja uczestników i próba skupienia ich uwagi 
nie tylko na prezentacji eksperckich wykładów 
i obowiązujących w branży telekomunikacyjnej 
trendów. Przybyła do Gdyni kadra inżynierska 
(w tym również reprezentanci środowiska ope-
ratorów CATV) miała tym razem okazję wziąć 
udział w specjalnie zaplanowanych zajęciach 
– m.in. pełnej zagadek do rozwiązania… grze 
miejskiej.

raport: Kanały popularnonauKowe 
i doKumentalne
Świat w zasięgu pilota

Ścisła czołówka kanałów popularnonaukowych 
i dokumentalnych jest od lat niezmienna. Do czasu, 
kiedy przebojem stanął na podium FOKUS TV, oprócz 
Discovery Channel pierwszą trójkę zamykał National 
Geographic. Zaraz na nimi stałe miejsce przy podium 
ma Discovery Science i ostatnio HISTORY, coraz lepiej 
radzące sobie na medialnym rynku w Polsce. Łącznie 
zainteresowanie programami kanałów z pakietu 
popularnonaukowego i dokumentalnego sięga ok. 
5 proc. SHR (w grupie: wszyscy 4+), ustępując pola 
głównie kanałom informacyjnym. 
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nowe obrazy
dla starego Kontynentu

Kolejną dyskusją, której można się było przysłu-
chiwać w trakcie NEM 2017, był panel poświęcony 
stosunkowo nowemu, ale już bardzo poważnemu 
(np. finansowo) zjawisku medialnemu – przekazom 
medialnym określanym jako e-Sports. Okazuje 
się, że na świecie jest ok. 400 mln ludzi – użyt-
kowników tego typu rozrywki. Czy e-Sport to 
rzeczywiście sport, skoro angażuje głównie umysł, 
a nie ciało – mięśnie człowieka? – zastanawiali 
się paneliści.

roam liKe at Home, czyli…
stracHy na rlaH-y ?

Najwięcej stracą operatorzy wirtualni MNVO, 
ponieważ nie mają oni własnej infrastruktury 
i nie mogą zatem zbilansować strat generowanych 
przez ich klientów w roamingu przychodami uzy-
skanymi od klientów sieci zagranicznych, którzy 
logują się w Polsce. Z kolei w najmniejszym stop-
niu zmiany dotkną duże międzynarodowe firmy 
telekomunikacyjne. Jako gracze globalni to, co 
stracą tu, mogą odzyskać gdzie indziej. 


