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Wielkopolska lokalnymi 
sieciami stoi

Wydaje się natomiast, że UPC nie będzie miało 
kłopotów z akceptacją przejęcia dwóch wielko-
polskich sieci Multimediów, bo te nie dublują się 
jego własną infrastrukturą. Nie ma jednak wątpli-
wości, że ambicje UPC w regionie Wielkopolski 
są większe. Operator intensywnie buduje swoją 
pozycję na ogólnopolskim rynku i nie może go 
zabraknąć w zachodniej części kraju.

Jesienna konFerencJa 
mediakom 2017
czas dobrych praktyk

W ocenie mec. Anny Gąseckiej, ważnym krokiem, 
prowadzącym do osiągnięcia porozumienia na 
linii nadawca–operator powinno być zdefinio-
wanie oczekiwań ze strony nadawców. Niestety, 
opracowany przez MEDIAKOM Kodeks Dobrych 
Praktyk jest jednostronny, ponieważ definiuje 
wyłacznie oczekiwania operatorów.

248

E-sport, czyli między siecią  
a telewizją
Andrzej Marciniak  ................................... 42

Globalne uniwersum fanów SCI FI
NBCUniversal  ......................................... 46

Inteligencja, pasja i to „coś”
Opr. DH  ................................................. 50

Vivid w głównym nurcie rozrywki
Vivid Entertainment  .................................. 52

ASTRA inwestuje w lokalne rynki  
i stawia na technologię
TELEKABEL & digital tv rozmawia  
z Urszulą Marzec,  
head of marketing & PR w ASTRA CEE  ....... 54

Widzowie chcą więcej
TELEKABEL & digital tv rozmawia  
z Carlosem Ortegą, wiceprezesem  
wykonawczym na Europę Środkową  
i Wschodnią FOX Networks Group  ........... 60

telemix – aktualności ...............................64



w
 n

u
m

e
rz

e

�

programy AMC, Polsat JimJam,  
CBS Reality, CBS Europa,  .......................94

programy HISTORY, H2, Lifetime,  
CI Polsat  ................................................96

program Cartoon Network  .....................98

programy Discovery Channel, Discovery 
Historia, DTX, Discovery Science  ...........100

programy Polsat Viasat Explore, Polsat  
Viasat History, Polsat Viasat Nature  .......102

programy National Geographic,  
Nat Geo Wild, Nat Geo People  ............104

program Eleven Sports Network  ............105

telekomunikacja

IFA 2017
Wszystko pod kontrolą?
Artur Górski ...........................................106

Przestępstwa przeciw domenom
Zuzanna Karaszewska .............................112

telekomunikacja – aktualności ...............114

warto zobaczyć

program HBO ......................................... 78

programy HBO2, HBO3 .......................... 79

program Cinemax ................................... 80

programy AXN, AXN White, AXN Black .... 81

programy FOX, FOX Comedy .................. 82

program Stopklatka TV ............................ 83

programy SCI FI, 13 Ulica,  
E! Entertainment,   ..................................84

program Zoom TV, Kino Polska TV,  
Kino TV ................................................... 86

programy  Comedy Central, MTV,  
Nickelodeon  ..........................................88

programy Polsat Film, Polsat News,  
Polsat News 2  ........................................90

programy BBC Brit, BBC Earth, CBeebies  92

42 106

e-sport, czyli między siecią 
a teleWizJą

Dziś większość liczących się turniejów w e-sporcie 
rozgrywanych jest offline, np. w wielkich salach 
widowiskowych, gdzie kibice mogą na dużych 
ekranach śledzić intelektualne zmagania swych 
ulubieńców. Coraz częściej też zawody są trans-
mitowane, co tworzy potrzebę uruchamiania spe-
cjalnych pasm telewizyjnych lub całych kanałów 
tematycznych poświęconych e-sportowi.

iFa 2017
Wszystko pod kontrolą?

Rozbudowa sieciowych usług dostarczania treści 
ewidentnie odcisnęła piętno na świecie audio 
wideo. Największe spustoszenie widać na rynku 
nośników fizycznych. Producenci przestali chwalić 
się rozbudowaną gamą odtwarzaczy Bluray; jeśli 
je przedstawiają, to raczej w kameralnym miejscu 
z dopiskiem 4K. Ich miejsce zajęły specjalne apli-
kacje dostarczane wraz z telewizorami: Netflix, 
Amazon, HBO to marki, które zdecydowanie 
zdominowały rynek treści cyfrowych.


