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25 lat telewizji Polsat

Można spekulować – czy ze względu na infra-
strukturę nadawczą, jaką Polsat otrzymał, był 
firmą skazaną na sukces? Z. Solorz przez lata 
dał się poznać jako rzutki przedsiębiorca, który 
inwestował nie tylko w biznes medialny (także 
w ubezpieczenia czy nieruchomości). Jednak 
prawdą jest, że to do inwestycji medialnych miał 
zawsze tzw. nosa.

rozmiłowani w ekranach

Także w Polsce ścierają się seriale starej (sta-
wiającej na dydaktyczny populizm) szkoły vs. 
tzw. nowa fala, czyli seriale premium, często 
o niszowej tematyce, wysokobudżetowe i bardzo 
starannie zrealizowane. Oczywiście – seriale ina-
czej zdobywają widownię w telewizji, a inaczej 
w internecie. Właśnie w tym ostatnim lepiej 
oglądają się treści wymagające.
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wydatki reklamowe – X 2017

W październiku największy budżet na reklamę 
przeznaczyła branża farmaceutyczna – jej wydatki 
reklamowe stanowiły 40 proc. wszystkich nakła-
dów na reklamę w branżach zbadanych przez 
IMM. Na drugim miejscu znalazła się branża 
handlowa, na trzecim – finansowa. Najwięksi 
reklamodawcy w branży farmaceutycznej to: 
Alfofarm, USP Zdrowie, Polpharma, Novartis, 
Zdrowit. Największe budżety reklamowe firmy 
te ulokowały w produktach Ibuprom, Gripex 
i Voltaren.

kike, jesień 2017

W prelekcjach, warsztatach i panelach dyskusyj-
nych dominowały rozmowy m.in. o planowanych 
regulacjach dostępu do słupów przedsiebiorców 
energetycznych oraz kanalizacji teletechnicznej, 
o współpracy międzyoperatorskiej, wyzwaniach 
w rozwoju telewizji IPTV i nowych inicjatywach 
projektowych KIKE, MiŚOT, EPIX, INET. Udział 
w imprezie wzięło ponad 600 uczestników.


