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22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz

Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać, aż widz o określonej
godzinie usiądzie przed odbiornikiem. Pozwalają mu wybrać, kiedy i
gdzie chce oglądać ulubiony program.
Dodatkowym impulsem, który pomoże rozkręcić rynek mobilnej
telewizji, może być naziemna telewizja komórkowa Cyfrowego Polsatu.
Spółka uruchomi ją dzięki częstotliwościom kupionej niedawno firmy
INFO-TV-FM.

Rzeczpospolita: Więcej miejsc z szybkim dostępem do

internetu

Przybywa miejscowości, których mieszkańcy mogą korzystać z

23.11 Dziennik Gazeta Prawna: iPlex.pl zarobi na reklamie telewizyjnej

Reklamodawcy zaczynają kupować spoty w serwisach, które oglądać
można tylko na telewizorach podłączonych do sieci. Zdaniem Marty
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Przybywa miejscowości, których mieszkańcy mogą korzystać z
usługi dostępu do sieci w Cyfrowym Polsacie w technologii
LTE. Mobyland i CenterNet, z których infrastruktury radiowej
korzysta spółka, mają łącznie 547 masztów dla usługi HSPA+
oraz 542 maszty dla usług LTE.

można tylko na telewizorach podłączonych do sieci. Zdaniem Marty
Wiercińskiej, dyrektor sprzedaży w Atmedia, powstaje nowy kanał
dotarcia z reklamą, który napędzać będzie rosnąca sprzedaż telewizorów
Smart TV. Firma 4vod szacuje, że do końca tego roku Polacy będą mieć w
sumie 1 mln telewizorów, które można podpiąć do sieci.

25.11 Dziennik Gazeta Prawna: Krasnodębska-Tomkiel: Operatorzy zmówili

się w Barcelonie

PTC, PTK Centertel, Polkomtel i P4 zawiązały kartel, by zablokować
telewizję w komórkach – twierdzi UOKIK. Porozumienie było skierowane
przeciwko spółce INFO-TV-FM (która wygrała przetarg na częstotliwości)
i wstrzymało rozwój rynku hurtowego telewizji mobilnej przez telefon
DVB-H. Pod koniec października INFO-TV-FM kupił Cyfrowy Polsat,
kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka, od niedawna właściciela
Polkomtelu. Cyfrowy Polsat zapowiada, że usługi mobilnej telewizji
wprowadzi w II kwartale przyszłego roku.
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Parkiet: Mobilny Internet dotrze do wszystkich

Do końca przyszłego roku Cyfrowy Polsat chce zwiększyć zasięg
usługi mobilnego dostępu do Internetu na cały kraj –
poinformowała Beata Białkowska, dyrektor marketingu. Firma liczy,
że technologia LTE i jej możliwości sprawią, iż internetowe ARPU
będzie dwa razy wyższe niż dziś, gdy jest lekko niższe niż krajowa
średnia.

Rzeczpospolita: „Trzymaj” Cyfrowy Polsat

Analitycy Trigon DM w raporcie z 22 listopada obniżyli do „trzymaj”
z „kupuj” rekomendację dla Cyfrowego Polsatu. Wyceniają jego
papiery na 14 zł. Specjaliści prognozują, że w tym roku Cyfrowy
Polsat będzie miał 127,9 mln zł zysku netto i 2,35 mld zł
przychodów. W 2012 roku zysk netto ma wzrosnąć do 323,9 mln zł,

25.11
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przychodów. W 2012 roku zysk netto ma wzrosnąć do 323,9 mln zł,
a przychody do 2,86 mld zł.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
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Rozbudowa zasięgu superszybkiego Internetu LTE Cyfrowego Polsatu

W wyniku rozbudowy infrastruktury radiowej spółek Mobyland i CenterNet o ponad 20 nowych stacji bazowych, w zasięgu 
najnowocześniejszego Internetu LTE oraz HSPA+ Cyfrowego Polsatu znalazło się kilkanaście nowych miejscowości. 

Nowe stacje zostały uruchomione w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, 
podkarpackim, małopolskim, pomorskim i lubuskim. Dostęp do usługi mobilnego Internetu Cyfrowego Polsatu zyskali, m.in. 
mieszkańcy Bartoszyc, Koła i Świecia. Infrastruktura telekomunikacyjna spółek Mobyland i CenterNet liczy obecnie 547 
masztów dla usług HSPA+ i 542 maszty dla usług LTE, a ich liczba regularnie rośnie. Łącznie w zasięgu mobilnego Internetu 
Cyfrowego Polsatu znajduje się ponad 18 tys. miejscowości, a spośród nich 1400 w zasięgu najnowocześniejszej technologii 
LTE.
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Innowacyjny, mobilny Internet LTE Cyfrowy Polsat zaoferował pod koniec sierpnia br., jako pierwszy operator 
telekomunikacyjny w Polsce. Jest to produkt, który nie ma obecnie w Polsce konkurencji. Usługi zostały uruchomione w 
pierwszej na świecie sieci LTE działającej na częstotliwości 1800 MHz. Prędkość oferowana klientom usług LTE wynosi do 100 
Mb/s przy pobieraniu oraz do 50 Mb/s przy wysyłaniu danych.
(…)

Nowe kanały tematyczne w Cyfrowym Polsacie

W wyniku nawiązania współpracy z wiodącą spółką medialną A+E Networks UK, oferta programowa Cyfrowego Polsatu 
zostanie poszerzona o trzy nowe kanały tematyczne - HISTORY, HISTORY HD i Polsat Crime & Investigation Network, który 
jednocześnie rozszerzy portfolio Telewizji Polsat do 15 stacji.
(…)
- Włączenie kolejnych kanałów oznacza rozwój oferty programowej z myślą o naszych klientach. Dzięki podpisanemu 
porozumieniu portfolio kanałów Telewizji Polsat sięgnęło 15 stacji i zostało uzupełnione o kolejną tematykę, coraz 
popularniejszą wśród polskich widzów - mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu. Cieszę się z nawiązania 
współpracy z tak profesjonalnym i renomowanym partnerem, który naszym abonentom daje gwarancję jakości oferowanych 
treści - dodaje.
(…)
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(tys. PLN)

21-11-2011 13,30 12,76 12,94 -2,71% 4 304

22-11-2011 13,28 13,02 13,14 1,55% 8 386

23-11-2011 13,48 12,96 13,09 -0,38% 2 091

Akcje Cyfrowego Polsatu
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23-11-2011 13,48 12,96 13,09 -0,38% 2 091

24-11-2011 13,13 12,70 12,95 -1,07% 2 814

25-11-2011 12,92 12,75 12,85 -0,77% 3 253


