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TelemeTria czy sysTem grabieży?     

Do końca roku Nielsen zapowiada ocenę moż-
liwości łączenia danych RPD z panelem TAM 
(television audience measurement) w celu 
dodania oglądalności z innych źródeł sygnału 
i w innych telewizorach. Trochę inaczej widzi 
to Jacek Kurski, który w wywiadzie dla „Gazety 
Polskiej” powiedział, że rozwiązaniem powinny 
być „niewielkie urządzenia, które będzie można 
nosić przy sobie i które będą sczytywać wszystkie 
będące w zasięgu sygnały telewizji”.

44. międzynarodowa Konferencja 
i wysTawa PiKe
regulacje nie są nam PoTrzebne!

W dyskusji, jaka towarzyszyła tej części konferencji, 
eksperci byli raczej zgodni co do tego, że o pozycji 
dominującej na polskim rynku medialnym można 
mówić wyłącznie w przypadku rynku polskiej prasy 
lokalnej. Na dodatek – zdaniem niektórych nie jest 
to przesłanka do podejmowania specjalnych działań. 
Taką przesłanką jest natomiast nadużywanie owej 
pozycji dominującej. Eksperci przestrzegali jednak 
zebranych, że poziom ewentualnej deregulacji może 
się odbić na poziomie efektywności całego rynku 
i sprawić, że może on zacząć podupadać.
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Telewizja w inTernecie
coraz ważniejsza sieć

Oprócz serwisów ściśle powiązanych z podsta-
wową ofertą danego nadawcy, działają także 
platformy, do których dostęp może mieć każdy 
posiadacz łącza internetowego o przyzwoitej 
przepustowości (w praktyce powinno być to nie 
mniej niż 6 Mb/s). Do najbardziej popularnych 
należą: Ipla (należąca do Cyfrowego Polsatu), 
Player.pl (należący do Grupy TVN) i VoD tvp.pl 
(portal telewizji publicznej).

Konferencja fundacji nasza wizja
PersPeKTywy dla rynKu oPeraTorów isP

Fundacja Nasza Wizja od półtora roku oferuje ope-
ratorom ISP usługę mobilnego internetu pod marką 
Fly Mobie, którą ci mogą odsprzedawać klientom 
końcowym. Obecnie oferta ta ma być rozszerzo-
na o usługi głosowe. Partnerem przedsięwzięcia, 
podobnie jak w przypadku internetu mobilnego, 
jest firma Polkomtel. Model działania oparty jest 
na hurtowej ofercie Polkomtela, którą po dowolnej 
cenie detalicznej ISP mogą odsprzedawać swoim 
klientom (dostając na początek pulę 1 tys. numerów 
i samodzielnie określając własną marżę).


