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MEDIA – SPRAWY WSPÓLNE I ROZBIEŻNE

w numerze

warto zobaczyć

Po raz pierwszy odwiedził konferencję PIKE obecny w ww. panelu Marek Zagórski, od niedawna
minister cyfryzacji, a w latach 90. ub. wieku –
pracownik jednej z telewizji kablowych w Szczecinie. – Jakie zadania widzi Pan dla operatorów
CATV w zakresie budowy sieci 5G? – dopytywał
prezes J. Straszewski. – Chcemy wspólnie pracować przy podstawowym elemencie tej sieci, jaką
jest rozbudowa sieci światłowodowej. To zadanie
pierwszoplanowe dla wszystkich – deklarował
minister.

programy AXN, AXN White,
AXN Black, AXN Spin .................................... 59
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REGULACJE A SZANSE PROWADZENIA
BIZNESU
Netia zwraca także uwagę na rygor natychmiastowej
wykonalności Decyzji po jej wprowadzeniu. Tymczasem wprowadzenie przez prezesa UKE obowiązku
udostępniania infrastruktury technicznej będzie
wymagało wdrożenia procesów i procedur m.in.
dotyczących obsługi zgłoszeń, realizacji zamówień,
przeprowadzania weryfikacji technicznej itp. Obecnie
Netia nie posiada wypracowanych mechanizmów
ani systemów, które umożliwią obsługę dużej liczby
zapytań i wniosków o dostęp do infrastruktury, jakie
z pewnością będą następstwem wydania Decyzji.
CZERWIEC 2018
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Chała i…
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maj 2018

programy MiniMini+, teleTOON+.................. 61
programy Polsat Viasat Explore,
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programy National Geographic,
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– Reżimowe media
są koszmarem, a ich
funkcjonowanie hańbą
dla naszego narodu
i państwa. Dlatego
każdy bojkot ma sens
– pisze poseł Stefan Niesiołowski na marginesie
swoich rozważań dotyczących m.in. kwestii odwiedzania przez polityków opozycji
mediów prawicowych – w tym TVP.
Gazeta Wyborcza, 25 maja 2018 r.
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MUNDIAL DLA WSZYSTKICH
I... DLA WYBRANYCH

PRZYWÓDZTWO CYFROWE…
DZIĘKI MEDIOM SPOŁECZNOŚCIOWYM

Na miesiąc przed rozpoczęciem mistrzostw świata
doszło do kumulacji konfliktu dotyczącego zasady must carry/must offer. Przyczyną tego była
sugestia, że Wirtualna Polska – korzystając z
dotychczasowych interpretacji i orzeczeń sądów
– zamierza transmitować kanały TVP 1 i TVP 2
na swojej internetowej platformie WP Pilot. A to
oznaczałoby z pewnością wzrost oglądalności tych
stacji w internecie, z czego publiczny nadawca
nie miałby jednak żadnych korzyści.

Jak polscy szefowie wypadają na tle tych z zagranicy? Wyniki badań przeprowadzonych wśród
ponad 200 polskich menedżerów i dyrektorów
pokazują, że prawie każdy polski lider ma profil
na LinkedIn. Ponad jedna piąta korzysta z Facebooka (21 proc.) i GoldenLine (18 proc.). Niemal
8 proc. używa XING (niemiecki portal zawodowy),
Google+ i Twittera, a co setnego polskiego szefa
można spotkać na Viadeo (francuski odpowiednik
GoldenLine.pl).

w numerze

– To są niebywałe rzeczy, ale my
troszeczkę jesteśmy bezradni,
ponieważ państwo jest demokratyczne. Wiem, że to państwu
się nie podoba. Ja też najchętniej
bym wszystko pozamykała, powsadzała do więzień, zrobiła porządek
raz, dwa, trzy i wprowadziła najlepiej
jednowładztwo Jarosława Kaczyńskiego.
W takich słowach posłanka, członek Rady Mediów
Narodowych – Joanna Lichocka „zażartowała” na
spotkaniu z wyborcami w Lipnie.
Polityka, 6 czerwca 2018 r.

