


„(…)rozprowadzanie programów radiofonicznych
lub telewizyjnych na obszarze ca ego kraju w
radiokomunikacyjnej s bie radiodyfuzyjnej(…)”

• Oferta musi mie  charakter hurtowy
• Oferta hurtowa dost pna b dzie dla wszystkich

przedsi biorców na zasadach równych, jawnych
oraz niedyskryminacyjnych

• Oferta musi zawiera  minimum 16 kana ów
radiowych lub telewizyjnych

• Programy musza pochodzi  od 16 unikalnych
nadawców

• Programy adnego z nadawców plus podmioty
powi zane nie mog  przekroczy  50% pojemno ci
multipleksu

• Programy RTV musz  by  wybrane z Za cznika do
Decyzji i spe nia  wymagania co do tre ci wskazane
przez KRRiT

Decyzja rezerwacyjna INFO TV FM



• INFO TV FM przedstawia operatorom ofert  hurtow

• INFO TV FM w ramach oferty hurtowej zapewnia
rozprowadzanie programów we wszystkich
obszarach rezerwacyjnych

• Operator telekomunikacyjny kupuje od INFO TV FM
ofert  hurtow  i na jej bazie tworzy ofert  detaliczn

• Umowy na rynku detalicznym z abonentami
podpisuje operator telekomunikacyjny

• Operator telekomunikacyjny zapewnia urz dzenia do
odbioru mobilnej TV we w asnym zakresie

Konstrukcja rynkowa us ugi



• Rozprowadzanie programów radiofonicznych
lub telewizyjnych w radiokomunikacyjnej s bie
radiodyfuzyjnej

• System dost pu warunkowego Irdeto

• Dost p do programów telewizyjnych i radiowych
we wszystkich obszarach wskazanych w decyzji
rezerwacyjnej

• Op aty wnoszone na rzecz nadawców z tytu u
konstruowania oferty i jej udost pniania
operatorom oraz op aty na rzecz organizacji
zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi

Oferta hurtowa – zakres us ugi



Szacunkowy zasi g sieci

Populacja ok. 15 mln osób, czyli ok. 5 mln gospodarstw



• Spó ka zobowi zana jest do oferowania
mobilnych audiowizualnych us ug
medialnych

• Pierwotnie w Decyzji Rezerwacyjnej
wskazana by a technologia DVB–H

• W grudniu 2010 r., na wniosek poprzednich
cicieli Spó ki, Prezes UKE wprowadza

neutralno  technologiczn  do Decyzji

Wybór technologii emisji



• W roku 2009 us ugi w DVB-H nie pojawi y si  we Francji,
Hiszpanii i Niemczech, mimo e podejmowano tam próby
wdro enia telewizji mobilnej w tej technologii

• W 2010 r. w oski TIM, Swisscom w Szwajcarii, Mobilkom i
Orange w Austrii oraz Antenna Hungaria na W grzech
zaprzestali wiadczenia us ug w standardzie DVB-H b  te
wycofali si  z ich uruchamiania

• W 2011 r. holenderski operator telekomunikacyjny KPN
og asza zamkni cie swojej platformy mobilnej MobielTV

Wg KPN technologia DVB-H nie stanie si wiatowym
standardem, a operator nie widzi sensu dalszego jej
wspierania. Powodami s : brak kompatybilnych urz dze
odbiorczych, bardzo droga emisja sygna u dedykowana
jednemu rodzajowi us ug oraz wysoki spadek liczby
abonentów w roku 2010 (o ok. po ow ).

DVB – H, czyli technologia bez przysz ci



• DVB-T jest technologi  popularn  i sprawdzon  w
ca ej Europie

• W Polsce bogata oferta kana ów bezp atnych, czyli
baza do atrakcyjnej oferty

• TVP1, TVP2, TVP Info, Polsat, Polsat Sport News, TV4, TV6,
TVN, TVN7, Puls, Puls2, Polo TV, ESKA TV,
ATM Rozrywka, TVP Historia, TVP Kultura, TTV, TVP Polonia

• Dost pne komercyjnie urz dzenia:
• Przeno ne routery telewizyjno – internetowe umo liwiaj ce

odbiór telewizji na telefonach komórkowych oraz tabletach
• Naziemne dekodery cyfrowe
• Tunery DVB - T USB do laptopów
• Tablety
• Telefony komórkowe
• Odbiorniki samochodowe z nawigacj

Wybrana technologia DVB – T



• Zagospodarowanie rynku urz dze  mobilnych
przez nadawców stanie si  mo liwe w nie
poprzez rozprowadzanie programów w
technologii DVB-T

• Rozprowadzanie kana ów w DVB-T pozwala
operatorom komórkowym efektywniej
wykorzystywa  sie  transmisji danych

• Mobilno  jest jedn  z jej cech,
a  powszechno  i dost p do szerokiej gamy
urz dze  ko cowych powoduje, e zwi kszaj
si  szanse na komercyjny sukces tej us ugi

DVB –T, jedyna technologia daj ca szans  na
sukces



• Comedy Central
• Kino Polska
• TVP Seriale
• Polsat Film
• Polsat Sport
• Polsat Sport Extra
• Polsat News
• Nickelodeon

• RMF
• RMF MAXX
• Radio PIN
• Radio ZET
• Antyradio
• Radio Plus
• TOK FM
• Roxy FM
• Radio Z ote Przeboje
• ESKA Rock
• Radio Bajka
• Moje Polskie Radio

Oferta programowa INFO TV FM



• Film i seriale:
• Comedy Central
• Kino Polska
• TVP Seriale
• Polsat Film

• Sport:
• Polsat Sport
• Polsat Sport Extra

• Wiadomo ci:
• Polsat News

• Dla dzieci:
• Nickelodeon

atne programy telewizyjne w ofercie
TV MOBILNA



• Bezp atne kana y telewizyjne:

• TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Historia,
TVP Kultura, TVP Polonia, Polsat,
Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV4, TV6, TTV,
Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka, Puls, Puls 2

• atne kana y telewizyjne:

• Comedy Central, Kino Polska, TVP Seriale,
Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport Ekstra,
Polsat News, Nickelodeon

Programy dost pne dla abonentów TV MOBILNA



• Komediowy kana  nr 1 w Polsce

• Najlepsze wiatowe i lokalne seriale, filmy i programy
komediowe

• Kana  dla m odej duchem, aktywnej, dojrza ej widowni,
która poszukuje rozrywki na dobrym poziomie

• Comedy Central uznany przez telewidzów za najlepszy
kana  filmowy w Polsce – Telekamera Tele Tygodnia

• Program „Comedy Central News” – autorski format
Comedy Central Polska wyró niony podczas 13. edycji
Hot Bird TV Awards – konkursu dla najlepszych stacji
tematycznych

• 2 miejsce na li cie ogl dalno ci kana ów filmowych w
marcu 2012 r.,  w grupie 16 – 49*

Comedy Central

* wg Nielsen Audience Measurement



• Jedyny kana  telewizyjny na wiecie
po wi cony promocji polskiego kina

• Stacja prezentuje widzom filmy fabularne,
dokumentalne i animowane, a tak e seriale
i materia y archiwalne

• Ka dy znajdzie w niej co  dla siebie: arcydzie a
wielkich mistrzów s siaduj  tu z popularnymi
serialami, a kultowe polskie komedie
uzupe niaj  odcinki Polskiej Kroniki Filmowej

• 3 miejsce na li cie ogl dalno ci kana ów
filmowych w marcu 2012 r., w grupie 16 – 49*

Kino Polska

* wg Nielsen Audience Measurement



• Najwi ksze serialowe przeboje TVP,
kultowe seriale polskie i zagraniczne,
najnowsze seriale produkowane przez TVP
oraz lubiane przez widzów telenowele

• Nagroda „SAT KRAK 2011” przyznana w
pa dzierniku 2011 r. G osami internautów
stacja zwyci a w kategorii „Polski kana
tematyczny”

• 4 miejsce na li cie ogl dalno ci kana ów
filmowych w marcu 2012 r., w grupie 16 –
49*

TVP Seriale

* wg Nielsen Audience Measurement



• Kana  filmowy z bogat  ofert  kinow ,
zawieraj  zarówno mega produkcje z
ostatnich lat, jak i bardziej ambitne, niszowe
kino

• Umowy z najwi kszymi wytwórniami
filmowymi oraz polskimi dystrybutorami
filmowymi, m.in.: Sony, Fox, Monolith

• 7 miejsce na li cie ogl dalno ci kana ów
filmowych w marcu 2012 r., w grupie 16 –
49*

Polsat Film

* wg Nielsen Audience Measurement



Ogl dalno  kana ów filmowo-serialowych
(16-49), marzec 2012

ród o: Media2.pl
* wg Nielsen Audience Measurement



• Kana y sportowe Polsatu oferuj  bogat  ofert  tre ci
zagranicznych oraz s  liderem lokalnej produkcji sportowej

• Polsat Sport to lider w ród kana ów sportowych zarówno
w grupie 4+, jak i all 16 - 49*

• Polsat Sport Ekstra numer 4 na li cie ogl dalno ci
kana ów sportowych w marcu 2012 r., w grupie 16 – 49*

• Najwa niejsze dyscypliny sportowe:
• Formu a 1
• Pi ka no na (m.in. T-Mobile Ekstraklasa, Liga Europejska UEFA)
• Siatkówka (m.in. Liga wiatowa, World Grand Prix, Plus Liga Kobiet i

czyzn)
• Boks, gale Konfrontacji Sztuki Walki
• Pi ka r czna (Liga Mistrzów, PGNiG Superliga Kobiet i M czyzn)
• Tenis (Wimbledon, ATP Masters)

Polsat Sport, Polsat Sport Extra

* wg Nielsen Audience Measurement



Ogl dalno  kana ów sportowych
(16-49), marzec 2012

ród o: Media2.pl
* wg Nielsen Audience Measurement



• Kana  dla widzów ceni cych szybko  i rzetelno
informacji

• 2. miejsce na li cie ogl dalno ci kana ów
informacyjnych w lutym 2012 r., w grupie 16 – 49*

• Program stacji nadawany jest z jednego z
najnowocze niejszych studiów newsowych w Europie

• Wydarzenia ze wiata relacjonuj  korespondenci
z Waszyngtonu, Berlina, Brukseli i Londynu oraz
komentatorzy z Pragi, Pekinu, Genewy i Kijowa

• Polsat News dysponuje najwy szej jako ci sprz tem
transmisyjnym, w tym nowoczesnym Newscopterem
- dwusilnikowym mig owcem firmy Eurocopter

Polsat News

* wg Nielsen Audience Measurement



Ogl dalno  kana ów informacyjnych (16-49),
luty 2012

ród o: Media2.pl
* wg Nielsen Audience Measurement



• Nickelodeon jest globaln  mark  koncernu Viacom, do którego nale y
MTV Networks. W USA kana  pojawi  si  ju  w 1979 roku. Nadawany
w 149 krajach

• Jest najwi ksz  dzieci  sieci  telewizyjn  na wiecie. Od 13 lat
niezmiennie zajmuje 1. miejsce w ród wszystkich kana ów dzieci cych
w USA

• Najlepsze seriale i kreskówki dla wszystkich dzieci w wieku 5-14 lat

• W 100% bezpieczne i zaufane rodowisko. Idealne miejsce do
wspólnej zabawy dla przedszkolaków i ich rodziców

• 5. miejsce na li cie ogl dalno ci kana ów dzieci cych w lutym 2012 r.,
w grupie 4 - 12*

• W Polsce kana  w fazie budowania zasi gu technicznego:
• Zasi g techniczny kana u - 4,5 mln gospodarstw domowych
• Dla porównania Disney Channel – 6,1 mln, a Disney XD – 6,3 mln

gospodarstw domowych

Nickelodeon

* wg Nielsen Audience Measurement



Ogl dalno  kana ów dzieci cych (4-12),
luty 2012

ród o: Media2.pl
* wg Nielsen Audience Measurement



Badanie GfK Polonia dla CP



Ocena atrakcyjno ci p atnego pakietu  DVB -T

1% 1% 1%
4% 5% 4%

13%
16%

10%

54%
53%

55%

28% 25%
30%

Total, n=500 Osoby nie maj ce p atnej TV, n=250 Abonenci p atnych TV, n=250

5 - Bardzo atrakcyjny

4 - Raczej atrakcyjny

3 - Ani atrakcyjny, ani nieatrakcyjny

2 - Raczej nieatrakcyjny

1 - Zupe nie nieatrakcyjny



• Operator telekomunikacyjny kupuje
od INFO TV FM ofert  hurtow  za cen :
• Sta a op ata za dost p do us ugi w kwocie 250 tys.

PLN netto miesi cznie
• Op ata miesi czna za ka dego abonenta w kwocie

14,90 PLN brutto

• Czas trwania umowy: minimum 5 lat z
mo liwo ci  jednostronnego przed enia
umowy przez operatora

• Wprowadzamy promocj  dla operatorów, którzy
podpisz  umow  z INFO TV FM przed
30.06.2012 r.

• Proponujemy dwa warianty oferty hurtowej

Oferta hurtowa – warunki



• Sta a op ata za dost p do us ugi w kwocie
250 tys. PLN netto miesi cznie (3 mln PLN
rocznie)

• Op ata miesi czna za ka dego abonenta
w kwocie 9,00 PLN netto

Wariant I



• Dost p do us ugi sprzedawany na zasadzie zakupu
przez operatora transzy miesi cznych abonamentów

• Zakup pierwszej transzy: 1 mln miesi cznych
abonamentów

• Op ata za 1 abonament w ramach tej transzy: 9,00 PLN
netto

• Op aty za transz  równomiernie roz one w okresie
2 lat: 375 tys. PLN netto/miesi cznie

• Transze s  bezterminowe
• Operator zobowi zany jest do zakupu drugiej transzy

nie pó niej ni  po dwóch latach, a ka dej kolejnej nie
pó niej ni  po kolejnym roku

• Opcje zakupu:
• 0,5 mln abonamentów za cen  9,00 PLN netto za abonament
• 1 mln abonamentów za cen  8,00 PLN netto za abonament
• 2 mln abonamentów za cen  7,00 PLN netto za abonament

Wariant II



• Szybka mo liwo  wdro enia oferty p atnej telewizji
dla swoich abonentów

• Mo liwo  stworzenia rzeczywistej us ugi typu
MULTI (TV, Telefon, Internet)

• Potencja  zwi kszenia bazy abonenckiej

• Mo liwo  skonstruowania interesuj cej oferty
utrzymaniowej

• Potencja  na zwi kszenie sprzeda y smartfonów
oraz tabletów, a w konsekwencji równie
zwi kszenie ruchu w sieci

• Po czenie technologii rozsiewczej i sieci mobilnej
pozwala maksymalnie zoptymalizowa  ruch w sieci

Korzy ci dla operatora





TV MOBILNA W Cyfrowym Polsacie



Nasza wizja

Telefon

PVR
VOD

rozrywka

TVTV

HD

filmy

InternetInternet

newsy

online

catch-up
TV

TV
MOBILNA

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejszy kontent….
… przy u yciu najlepszych i najnowocze niejszych
technologii, w celu wiadczenia wysokiej jako ci
us ug zintegrowanych, przy jednoczesnym wysokim
poziomie satysfakcji naszych klientów.

Wzmacniaj c pozycj  lidera rynku rozrywki w Polsce

Nasza wizja nie ulega zmianie



14,5

11

12,5

9

3,5 2,9

Liczba
gospodarstw
domowych w

Polsce

Abonenci
atnej

telewizji

ytkownicy
urz dze

mobilnych
z dost pem
do Internetu

Gospodarstwa
z 2 lub wi cej
odbiornikami
telewizyjnymi

Gospodarstwa
bez p atnej

telewizji

Segment
z niskim ARPU

Rynek docelowy dla p atnej telewizji

Potencja  wzrostu p atnej telewizji

• Mo emy znacz co poszerzy
rynek p atnej telewizji, je eli
odpowiednio zaadresujemy
nowe grupy docelowe

• Aby to osi gn , skierujemy
do nich nasz  ofert  p atnej
telewizji, poszerzon  o
nowe komplementarne
produkty i us ugi

ród o: Raporty operatorów, GUS, PIKE, IDC, UKE, Raport „Diagnoza Spo eczna 2011”, szacunki w asne
Nota:(1) U ytkownicy urz dze  mobilnych zdefiniowani jako u ytkownicy smartfonów, tabletów oraz gospodarstwa domowe posiadaj ce laptopy

(2) Segment z niskim ARPU – poni ej 20 PLN

Dzi W przysz ci

(m
ln

)

1

2



• Dynamiczny wzrost sprzeda y urz dze  typu smartfon, tablet,
laptop

• W I kw. 2012 r. sprzedano w naszym kraju 2,2 mln telefonów komórkowych, w tym
47,5% smartfonów (Mobile Phone Tracker)

• Szacunki sprzeda y tabletów w Polsce w 2012 r. to 270 tys.

• Du a liczba gospodarstw domowych nie posiadaj cych odbiornika
TV

• 700 000  gospodarstw domowych w Polsce nie posiada odbiornika telewizyjnego,
wynika z bada  TGI przeprowadzanych przez SMG/KRC

• Sta y wzrost zapotrzebowania odbiorców na ofert  multimedialn
w urz dzeniach mobilnych

• W 2014 r. rednia ogl dalno  TV na bezprzewodowych urz dzeniach zwi kszy
si  do 186 minut miesi cznie – stwierdza raport badawczej firmy Juniper Research

• Ok. 4 mln gospodarstw domowych bez p atnej telewizji w Polsce
• Ok. 67% (ponad 9 mln) gospodarstw domowych w Polsce

deklaruje posiadanie 2 i wi cej odbiorników TV
• Ok. 1,5 mln abonentów sieci telewizji kablowych korzystaj cych z

tzw. „pakietu socjalnego”

Potencja  rynku dla TV MOBILNEJ



• TV MOBILNA zapewnia dost p do
wszystkich kana ów FTA1 oraz dodatkowo
do p atnych kana ów: 8 telewizyjnych i 12
radiowych

• TV MOBILNA =  TV EVERWHERE, czyli
pod aj za swoim programem  bez
wzgl du na rodzaj urz dzenia ko cowego

• Dost p do programów na:
• Smartfonach
• Tabletach
• Komputerach/laptopach
• Dekoderach

• Model abonamentowy (analogiczny do
DTH) uwzgl dniaj cy subsydiowanie
urz dze

• Jeden abonament na dwa urz dzenia

Nasza nowa oferta p atnej telewizji

35

Kana y FTA

8 kana ów telewizyjnych

12 kana ów radiowych

atne kana y

DevicesUrz dzenia

TV Puls2

Nota: (1) stan na dzie  12 marca 2012 r. – 18 kana ów FTA



• Bezp atne kana y telewizyjne:

• TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Historia,
TVP Kultura, TVP Polonia, Polsat,
Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV4, TV6, Polo TV,
ESKA TV, ATM Rozrywka, TTV, Puls, Puls 2

• atne kana y telewizyjne:

• Comedy Central, Kino Polska, TVP Seriale,
Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport Ekstra,
Polsat News, Nickelodeon

Programy dost pne dla abonentów
TV MOBILNEJ



Mobilny dekoder M-T 5000

• Dekoder mobilny DVB - T FTA/CAS streamuj cy (Wi-Fi)
kontent na zewn trzne urz dzenie ekranowe typu tablet,
smartphone, PC

• System dost pu warunkowego: Irdeto
• Platformy systemowe:

• iOS
• Android 2.3
• Windows



• CP produkuje dekodery do naziemnej telewizji
cyfrowej z:

• Zainstalowan  aplikacj  IPLA

• Opcj  odbioru pakietu telewizji mobilnej – TV MOBILNA

Dekoder do naziemnej telewizji cyfrowej



Oferta z abonamentem



Oferta przedp acona





TV MOBILNA w Plusie



ówne cechy oferty

43

Dwa modele oferty:
- abonamentowy: z abonamentem miesi cznym i umow na 24 miesi ce z

dekoderem w cenie promocyjnej
- jako us uga dodatkowa dla klientów Plusa, któr w ka dej chwili mo na w czy i

wy czy . Dekoder w tej ofercie jest oferowany w cenie detalicznej.

- Oferta jest wzmocniona opcj „We na prób ”, która daje mo liwo
przetestowania us ugi przez 7 dni od momentu zakupu, bez dodatkowych
kosztów karnych z tytu u zerwania umowy.

- Karta SIM, któr abonent otrzymuje po podpisaniu umowy, mo e równie by
wykorzystana do po cze telefonicznych, wysy ania SMS oraz
korzystania z internetu w komórce. ( wg cennika dla taryfy Do Us ug Bis 29,90)

- Oferta jest wspólna zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych

- Dekodery umo liwiaj odbiór sygna u naziemnej telewizji cyfrowej w
standardzie DVB-T, który od 31 lipca 2013 r zast pi sygna telewizji analogowej.



Oferta dla nowych klientów (umowa na 24 miesi ce)
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Dekoder domowy T-HD 1000

taryfa tv

abonament za us ug  tv 19,90 z  brutto

abonament za
podstawowe us ugi
telekomunikacyjne

0,09 z brutto

ugo  kontraktu 24 miesi ce

cena za min do Plus, T-Mobile, Orange,
CP i stacjonarnych

0,49 z  brutto

cena za min do Play 0,73 z  brutto

cena za min do Centernet oraz
pozosta ych operatorów
infrastrukturalnych

0,81 z  brutto

cena za SMS 0,19 z  brutto

cena za MMS 0,40 z  brutto

w promocji na
24 miesi ce

Dekoder mobilny  M-T 5000

w promocji na
24 miesi ce

Miesi cznie

19,99 z



TV Mobilna jako us uga dodatkowa dla klientów Plusa

45

Posiadany plan cenowy

Promocja TV Mobilna

Abonament za us ugi telekomunikacyjne
Zgodnie z posiadanym planem

cenowym

Op ata za TV Mobilna
18, 43 z

(19, 90 z  z VAT)

ugo  aktywacji dowolna

„We  na prób ” nie

• W przypadku zakupu TV Mobilnej w telefonie klient musi zakupi dekoder mobilny
w cenie detalicznej oraz posiada telefon wspó pracuj cy z dekoderem mobilnym.





• Wspólna kampania Cyfrowego Polsatu
i Plusa

• Cele:
• Wprowadzenie nowego produktu
• Edukacja klienta

• Media:
• Telewizja – mix stacji ogólnopolskich i kana ów

tematycznych
• Outdoor – 8 miast Polski
• Internet
• Dzia ania lokalne
• Dzia ania niestandardowe

• Pierwszy etap kampanii 4/06 – 31/08

Komunikacja



Wspólna kampania Cyfrowego Polsatu i Plusa



Wspólna kampania Cyfrowego Polsatu i Plusa

FILM




