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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

10.04 Rzeczpospolita: Iplex liczy na szybki rozwój rynku

Oferujący filmy w Internecie serwis Iplex przygotowuje się do debiutu

na NewConnect i szacuje, że za trzy lata rynek takich serwisów będzie

wart ok. 0,5 mld zł. Konkurencja Ipleksu – polsatowska Ipla – także

wysoko szacuje potencjał branży.

Puls Biznesu: UPC zintegruje Aster w przyszłym roku

Od kilku miesięcy UPC zapowiada uruchomienie telewizyjnej platformy

pozwalającej na dostęp do telewizji i internetu nie tylko na ekranie

telewizora, ale też na smartfonach czy tabletach. UPC odkłada start

platformy Horizon i wejście w komórki na przyszły rok. Priorytetem jest

integracja z Asterem.
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Puls Biznesu: TP i Polkomtel mają apetyt na pakiety

Marka Orange wkrótce połączy telefonię stacjonarną i

komórkową. Marka TP zniknie z rynku do końca czerwca.

Można się spodziewać, że zmiana będzie oznaczała nie tylko

ujednolicenie marki, ale też pojawienie się pakietowej oferty

operatora, ze zniżkami za kupno więcej niż jednej usługi.

Cyfrowy Polsat i Plus wczoraj rozpoczęły wzajemną sprzedaż

usług.

- Mariaż CP i Plusa ma większy potencjał wzrostu, bo łączy

dwa bardziej perspektywiczne, prowzrostowe segmenty

branży – uważa Paweł Puchalski, szef działu analiz DM BZ

WBK.

Gazeta Wyborcza: Solorz inwestuje w cyfrową muzykę

Dziś debiutuje nowy serwis muzyczny w internecie. Muzo.pl

zaoferuje 20 godzin muzyki za darmo w ciągu miesiąca. To już

drugi obok Muzodajni serwis muzyczny w stajni jednego z

najbogatszych Polaków. Muzo.pl to projekt spółki Redefine

należącej od niedawna do Cyfrowego Polsatu.

12.04



Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Rzeczpospolita: Cyfrowy Polsat wprowadzi mobilną

telewizję cyfrową przed mistrzostwami Euro 2012 –

poinformował Maciej Staszak, dyrektor pionu strategii i

rozwoju tej spółki. Info TV FM zakłada, że w ofercie mobilnej

telewizji będzie oprócz stacji dostępnych bezpłatnie w

ramach naziemnej telewizji cyfrowej także osiem

dodatkowych stacji telewizyjnych i 12 radiowych.

13.04 Gazeta Wyborcza: To fakt. Onet na sprzedaż

TVN ogłosił, że jest gotów do sprzedania portalu. Wyłączność w

negocjacjach na temat „strategicznego partnerstwa” otrzymał do końca

maja koncern Ringier Axel Springer. W komunikacie prasowym TVN

zaznacza, że „zamierza zachować mniejszościowy udział w Grupie Onet”.

Czy sprzedaż portalu jest strategicznie dobra dla stacji telewizyjnej? –

Nie rozpatrywałbym tego w kategoriach ruchu strategicznego. Chodzi o

zwykłą wyprzedaż aktywów, na której zarobią właściciele – mówi

Waldemar Stachowiak, analityk Ipopema Securities.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

12 kwietnia 2012 r.

Rusza muzyczny serwis subskrypcyjny muzo.pl

Dziś wystartował serwis muzo - muzyczny projekt subskrypcyjny oferujący w legalny sposób miliony utworów online. Za 9,90

zł miesięcznie można mieć nieograniczony dostęp do gigantycznej bazy muzyki, w tym nowości muzycznych dostępnych już w

dniu ich premiery rynkowej. Aplikację można pobrać ze strony http://www.muzo.pl/.

(…)

- Mamy ambicje, aby muzo stał się jednym z czołowych projektów muzycznych w Polsce. Dzięki rewolucyjnemu podejściu do

dystrybucji muzyki, dbałości o jakość oferty i przejrzystej polityce cenowej zamierzamy odpowiedzieć na potrzeby

współczesnych słuchaczy. W końcu jest na rynku gigantyczna oferta muzyczna dostępna w sensownej cenie, w dowolnym

czasie i miejscu - mówi Jarosław Rawicki, Dyrektor Produktu Muzo, Redefine.

(…)
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(…)

Cyfrowy Polsat i Plus uruchamiają wzajemną sprzedaż usług i promocje specjalne dla użytkowników produktów obu firm

11 kwietnia br. startuje wzajemna sprzedaż usług i oferty specjalne Cyfrowego Polsatu, największej grupy medialnej w Polsce,

oraz Plusa, obejmujące dodatkowe korzyści dla abonentów usług obu firm. Standardowe oferty partnerów będą na start

dostępne w blisko 200 punktach sprzedaży każdej sieci, a atrakcyjne benefity dla osób korzystających jednocześnie z telewizji

satelitarnej Cyfrowego Polsatu oraz telefonu w ofertach Plus Abonament i Plus Mix - w całych sieciach sprzedaży obydwu

firm.

(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

10-04-2012 13,50 13,30 13,34 -0,15% 5 067

11-04-2012 13,55 13,35 13,55 1,57% 2 183

12-04-2012 13,58 13,27 13,45 -0,74% 1 127

Akcje Cyfrowego Polsatu
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12-04-2012 13,58 13,27 13,45 -0,74% 1 127

13-04-2012 13,80 13,42 13,80 2,60% 1 889

1 – 15 maja 2012 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2012 roku

15 maja 2012 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku

Najbliższe wydarzenia


