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Telewizja do poTęgi K 

Tak więc najczęściej spotykane dziś rozdzielczości 
ekranów telewizyjnych to Full HD i Ultra HD 
(zwane wymiennie 4K). Full HD to nazwa roz-
dzielczości 1920 x 1080 pikseli. Termin Ultra HD 
– znany również jako UHD, Ultra HD Television, 
UHDTV czy Super Hi-Vision –  oznacza kolejny 
krok po Full HD i odnosi się do rozdzielczości 
wynoszącej 3840 x 2160 pikseli (2 x 1920 i 2 
x 1080).

Trzymamy się prosTych założeń 

– W Polsce rynek premium jest silny z powodu 
wieloletniej mocnej pozycji CANAL+ i HBO. 
Obserwujemy też rosnące zapotrzebowanie na 
dobry kontent z wyższej półki i w tym obrębie 
FilmBox Premium będzie sukcesywnie umacniać 
swoją pozycję. W innych krajach sytuacja jest 
zróżnicowana, ale tym, co nieodmiennie łączy 
wszystkie terytoria, jest stały popyt na dobre 
filmy i seriale – mówi Beata Ryczkowską, dyrektor 
programowa Kino TV i kanałów z grupy FilmBox 
w Polsce i na rynkach międzynarodowych.
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Badanie KonsumencKie uKe 2017 

W tym roku badanie zostało rozszerzone. Po raz 
pierwszy zebrano opinie m.in. o usługach Over-
The-Top (OTT), rozwiązaniach smart home, smart 
city oraz autonomicznych samochodach. Jak 
chętnie korzystalibyśmy z usług telemedycznych i 
czy powierzylibyśmy swoje bezpieczeństwo auto-
nomicznym samochodom? To tylko niektóre pyta-
nia, jakie zadano respondentom. Zapytano także 
o sieci 5G, które będą wdrażane w najbliższych 
latach (z tym pojęciem spotkało się już ponad 20 
proc. uczestników badania). 

gry moBilne z gaTunKu „idle racing”
Król gier

Wśród platform mobilnych ciągłą dominację 
utrzymują smartfony. Stanowią trzy czwarte 
rynku gier mobilnych, co przekłada się na przy-
chód na poziomie 35,3 mld dolarów. Pozostałe 
10,8 mld to zasługa tabletów, których sprzedaż 
w ostatnim czasie wybuchła i znacząco przyczy-
niła się do wzrostu popularności gier w urządze-
niach mobilnych. Newzoo ocenia, że na świecie 
aktywnie wykorzystywanych jest blisko 280 mln 
tabletów. 

 chwała
Dziennikarze Onet.pl – Andrzej Stankiewicz 
i Marcin Wyrwał – dołączyli do międzynaro-
dowego zespołu redakcyjnego w Bratysławie, 
który ma kontynuować dziennikarskie śledztwa 
rozpoczęte przez Jána Kuciaka, dziennikarza śled-
czego zastrzelonego na wschodzie Słowacji.
– Ten projekt dopiero się rodzi i nie wiadomo 
jeszcze, do czego będą potrzebni zagraniczni 
dziennikarze. Sercem zespołu powinni być 
dziennikarze ze Słowacji, Czech i Włoch, bo to 
im najłatwiej będzie pójść po śladach Janka. 
Chciałbym im pomóc na tyle, na ile potrafię 
– powiedział Andrzej Stankiewicz.
Źródło: serwis Press.pl 6.03.2018

Aleksandra Jakubowska 
dołączyła do grona prawico-
wych dziennikarzy portalu 
i telewizji wpolsce.pl jako 

prowadząca autorski program 
„Wieczór z”.
– Mogę zaprosić do pro-
gramu kogo chcę i mówić 

otwarcie o czym chcę. Bez jakiejkolwiek cenzury 
i bez jakichkolwiek ograniczeń. To są wymarzone, 
komfortowe warunki dla kogoś, kto chce uczciwie 
uprawiać ten zawód – powiedziała, witając się 
z odbiorcami w nowej roli.
Źródło: wpolsce.pl 21.02.2018
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