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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

20.05 Rzeczpospolita: 12,4 mln osób bez analogowego sygnału

W nocy z niedzieli na poniedziałek analogowa telewizja naziemna

przestała być odbierana w kolejnych 754 gminach.

Po obecnym, piątym już etapie odłączeń wyłącznie cyfrowo naziemną

telewizję będzie w Polsce odbierać już większość widzów – 27,58

mln.

21.05 Puls Biznesu: Koniec Beverly Hills Video

Zgon sieci nie może dziwić – zamykanie klasycznych wypożyczalni

filmów to od kilku lat światowy trend, wywołany przez rozwój

serwisów VOD i rozkwit piractwa.

Amerykański Blockbuster, największy gracz na globalnym rynku, nie

poradził sobie z agresywną konkurencją ze strony amerykańskiego

lidera rynku VOD – Netfixa. Polski rynek VOD na tle amerykańskiego
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lidera rynku VOD – Netfixa. Polski rynek VOD na tle amerykańskiego

na razie raczkuje – największą popularność zdobyła na razie Ipla z

portfela Cyfrowego Polsatu (wyceniana na 150 mln zł i przyciągająca

1,5 mln widzów), serwisy VOD mają też TVN i TVP, a także portale

Onet, Interia i WP. Na rynku aktywna jest też Agora (Kinoplex.pl) i

dystrybutor filmów Monolith (Cineman.pl). O użytkowników walczy

również Iplex.

Rzeczpospolita: Media

Cyfrowy Polsat nawiązał współpracę z dystrybutorem Monolith

Films dotyczącą udostępniania filmów użytkownikom serwisu

wideo na życzenie operatora i użytkownikom telewizji

internetowej Ipla. Filmy będą dostępne w obu serwisach na dwa

tygodnie przed ich premierą na DVD.

23.05 Dziennik Gazeta Prawna: Postawią na droższe pakiety

Nadchodzi czas wyższych cen – mówią operatorzy płatnej telewizji.

Kierunek był słuszny ale wykonanie fatalne – tak niedawną próbę

wprowadzenia wyższych cen za usługi płatnej telewizji przez

platformę satelitarną NC+ komentuje Andrzej Rogowski, prezes

operatora kablowego Multimedia Polska. Operator nie planuje

nagłych podwyżek cen, ale stopniowe poszerzanie oferty premium –

drożej, ale z dodatkowymi usługami, jak multiroomy czy wideo na

żądanie, większą liczbę kanałów z pełnym sygnałem HD. Klient ma

mieć coraz większy wybór i dużą swobodę w kształtowaniu oferty dla

siebie.

O podobnej strategii myślą inni duzi gracze na czele z UPC Polska i

Vectrą.
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23.05 Rzeczpospolita: Batalia o wolne pasmo

W przededniu rozdziału tzw. dywidendy cyfrowej przewagę nad

telewizją mają telekomy.

Jeszcze nie odbyła się w Polsce aukcja częstotliwości radiowych

zwanych pierwszą dywidendą cyfrową (pasmo 800Mhz), a już

rozkręca się debata na temat drugiej dywidendy cyfrowej – pasma z

zakresu 694-790 MHz, tzw. siedemsetki, które będzie dostępne po

wyłączeniu sygnału analogowego telewizji.

Rzeczpospolita: Telekomy wchodzą mocniej w Internet

Tegoroczny wysyp ofert bez telefonu (SIM-Only) to swoisty test

zachowań konsumenckich. Orange, T-Mobile, Play, a także

operatorzy wirtualni sprawdzają, czy i jak długo Internet sprawdzi się

jako kanał dystrybucji ich usług.
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jako kanał dystrybucji ich usług.

Boston Consulting Group oceniła w raporcie z 2012 r., że telekomy

mogą ograniczyć koszty nawet o 30-40%, jeśli zmienią m.in. sposób

dystrybucji produktów.

24.05 Puls Biznesu: Netia wraca do korzeni

W ostatnich latach giełdowa spółka promowała się przede wszystkim

jako dostawca usług telewizyjnych. Operator wraca do korzeni.

Motorem sprzedaży ma być Foton – usługa szybkiego internetu,

rozwijanego na bazie własnej infrastruktury.

Netia stawia też coraz mocniej na usługę wifi, pozwalającą korzystać

z bezprzewodowego internetu użytkownikom urządzeń mobilnych.

Rzeczpospolita: Tablety: rewolucja trwa

W pierwszym kwartale sprzedano w Polsce 375 tysięcy tabletów –

poinformowała firma IDC. To ponad cztery razy więcej niż rok temu.

IDC prognozuje, że w całym 2013 r. w Polsce zostanie sprzedanych

1,8 mln tabletów.

Według analityka IDC, funkcjonalność tabletów bardzo szybko

wzrosła, kiedy okazało się, że świetnie się one sprawdzają w obsłudze

serwisów społecznościowych i konsumpcji rozrywki, a więc w graniu,

odtwarzaniu filmów i muzyki.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

21 maja 2013 r.

Komunikat prasowy

21 maja 2013 r.

Najnowsze światowe produkcje w VOD Cyfrowego Polsatu i ipla

Cyfrowy Polsat nawiązał współpracę z Monolith Films dotyczącą udostępniania użytkownikom serwisu VOD Cyfrowego

Polsatu oraz telewizji internetowej ipla najnowszych światowych hitów filmowych wkrótce po ich premierach w

amerykańskich kinach. Filmy będą dostępne w serwisach na dwa tygodnie przed ich premierą DVD w Polsce. To jedyna

okazja, by zobaczyć je tak wcześnie. Już dziś można obejrzeć pierwszy z nich – najnowszą produkcję kina akcji „Parker”.

Dodatkowo w ipla w wyniku nawiązania współpracy z dystrybutorem 9th Plan pojawią się nowe filmy oraz nowe bajki dla

dzieci z Galapagos Films.

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242125/najnowsze-swiatowe-produkcje-w-vod-cyfrowego-polsatu-i-ipla

Cyfrowy Polsat z HBO na żywo w Internecie

Cyfrowy Polsat wprowadza do oferty nowy dodatkowy pakiet HBO HD HBO GO, łączący wszystkie usługi oferowane przez
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21 maja 2013 r.

Komunikat prasowy

24 maja 2013 r.

Cyfrowy Polsat wprowadza do oferty nowy dodatkowy pakiet HBO HD HBO GO, łączący wszystkie usługi oferowane przez

Cyfrowy Polsat pod marką HBO za pośrednictwem dekoderów oraz online. Nowością dla abonentów platformy jest

możliwość oglądania głównego kanału HBO na żywo także w Internecie.

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242448/cyfrowy-polsat-z-hbo-na-zywo-w-internecie

Gala KSW23 w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla

Od dziś można zamawiać dostęp do emocjonującego wydarzenia sportów walki - 23 Gali Konfrontacji Sztuk Walki, która

odbędzie się już 8 czerwca w trójmiejskiej Ergo Arenie. Na żywo w systemie „Pay-per-view” (PPV) będą ją mogli obejrzeć

klienci Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych i DVB-T (w ramach usługi TV Mobilna) oraz telewizji

internetowej ipla.

Więcej>> http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/242553/gala-ksw23-w-ppv-cyfrowego-polsatu-i-ipla



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

20-05-2013 19,11 18,81 19,00 -0,68% 3 909

21-05-2013 19,00 18,11 18,36 -3,37% 7 775

22-05-2013 18,95 18,13 18,23 -0,71% 14 630

Akcje Cyfrowego Polsatu
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22-05-2013 18,95 18,13 18,23 -0,71% 14 630

23-05-2013 18,48 17,74 17,92 -1,70% 11 128

24-05-2013 18,24 17,81 18,15 1,28% 2 056

11 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Najbliższe wydarzenia


