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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Cyfrowy Polsat

Analitycy Deutsche Banku podwyższyli do 22 zł z 18,5 zł wcześniej

cenę docelową akcji firmy.

15.04

16.04 Puls Biznesu: Kosztowna nauczka dla nC+

nC+ przeprosiła w ubiegłym tygodniu niezadowolonych klientów

i poprawiła ofertę.

-Nowa oferta nC+ jest bardziej rozsądna i elastyczna niż

poprzednia. Niższe ARPU może się przełożyć na niższy churn i w

efekcie będzie bardziej korzystne dla spółki niż poprzednia

oferta, choć zamieszanie na rynku wpłynie korzystnie na

Cyfrowy Polsat. W cele biznesowe nC+, 550 mln zł EBITDA po

trzech latach od połączenia, i tak mało kto wierzy – mówi

Dominik Niszcz z Raiffeisena.
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Dominik Niszcz z Raiffeisena.

Dziennik Gazeta Prawna: Play kusi małe i średnie firmy.

Konkurenci reagują

Play znowu przyspiesza. Czwarty co do wielkości operator

komórkowy wprowadza nowe oferty dla firm, by utrzymać

pozycję lidera w przejmowaniu klientów od konkurencji. Spółka

szuka też finansowania na budowę sieci internetu w technologii

LTE. Za same częstotliwości w paśmie 1800 MHz Play musi

zapłacić jeszcze prawie 500 mln zł.

Dziennik Gazeta Prawna: YouTube testuje płatne kanały

YouTube, największy internetowy serwis wideo na świecie,

ogłosił, że rozważa wprowadzenie opłat za wybrane treści. W

ten sposób, jak twierdzą jego przedstawiciele, chce dać

możliwość pozyskania dodatkowych przychodów twórcom

różnego rodzaju kanałów tematycznych udostępnianych w tym

internetowym serwisie.
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16.04 Rzeczpospolita: Globalne wpływy z internetowego wideo

skoczyły o 60 procent

Według firmy badawczej ABI Research w ubiegłym roku

przychody takich serwisów sięgnęły 8 miliardów dolarów. I

wciąż dynamicznie rosną.

18.04 Rzeczpospolita: Ekstraklasa z nc+ także dla klientów sieci

kablowych

Nowe rozwiązania wprowadzone z myślą o klientach nc+ będą

dostępne także dla klientów sieci kablowych – ustalił zarząd nc+

ze zrzeszającą kablarzy Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej.

Oznacza to, że dotychczasowi abonenci programów Canal+ w

sieciach kablowych, w momencie przedłużenia obowiązującej

ich umowy, tak samo jak abonenci nc+ będą mogli sobie wybrać
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ich umowy, tak samo jak abonenci nc+ będą mogli sobie wybrać

specjalny pakiet Ekstraklasa.

19.04 Gazeta Wyborcza: Za rozrywkę, nawet tę cyfrową coraz

częściej trzeba płacić

Przemysł medialno rozrywkowy rośnie dzięki płatnościom

użytkowników, a nie reklamom – uważa firma doradcza Booz &

Co, która przygotowała raport o tzw. przemyśle kreatywnym w

Europie i w Polsce. W latach 2001-2011 w łącznych przychodach

takich branż jak telewizja, film, prasa, książki, muzyka oraz gry,

udział reklamy spadł z 30 do 27%, podczas gdy udział płatności

pobieranych bezpośrednio od konsumentów wzrósł z 70 do

73%. Według autora raportu ten trend będzie się nasilał.

Z opracowania wynika, że w Polsce przychody sześciu wyżej

wymienionych branż wzrosły z 2,8 mld euro w 2001 r. do 4,2

mld euro w 2011 r., co daje średnią roczną stopę wzrostu na

poziomie 4%, czyli dwukrotnie więcej niż dla wszystkich 27

krajów Unii Europejskiej.
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19.04 Puls Biznesu: Play zwalnia, ale rośnie

Około 400 tys. klientów przybyło operatorowi sieci Play w

pierwszym kwartale 2013 r. Na koniec ubiegłego roku miał ich

8,7 mln. W jego rękach jest obecnie 16% rynku komórkowego.

Operator ma 1,2 mln klientów biznesowych i 1,1 mln

użytkowników szerokopasmowego internetu. Od ubiegłego roku

nieco zwolnił, bo w całym 2012 r. liczba jego klientów wzrosła o

23%.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

15 kwietnia 2013 r.

TVP Rozrywka w ofercie Cyfrowego Polsatu

Dzisiaj do oferty Cyfrowego Polsatu dołączył nowy kanał tematyczny – TVP Rozrywka, który znalazł się w pakiecie dla całej

rodziny Familijnym Max HD. Jest to kolejne w ostatnich tygodniach wzbogacenie oferty telewizyjnej operatora.

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/239330/tvp-rozrywka-w-ofercie-cyfrowego-polsatu
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Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

15-04-2013 17,69 17,00 17,06 -2,24% 9 220

17-04-2013 17,40 16,31 16,50 -3,28% 2 754

18-04-2013 17,40 16,64 17,00 3,03% 3 033

Akcje Cyfrowego Polsatu

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 15 – 21 kwietnia 2013

18-04-2013 17,40 16,64 17,00 3,03% 3 033

19-04-2013 17,39 16,50 16,50 -2,94% 3 463

Najbliższe wydarzenia

1 maja – 15 maja 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2013 roku

15 maja 2013 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku


