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Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

05.03 Bloomberg Businessweek Polska: Telewizja wszędzie cię dopadnie

Komórka zamiast pilota. Telewizja obecna wszędzie: w telewizorze,
tablecie, smartfonie, z satelity, internetu i z „powietrza”. Ulubiony
program obejrzysz kiedy chcesz i gdzie chcesz. Wystarczy kliknąć.
Dysponowanie różnymi sposobami dotarcia do widza zdecyduje o tym,
kto będzie panem, a kto żebrakiem na rynku TV. Na lidera wybija się
imperium Solorza-Żaka, który konsekwentnie rozwija swój biznes branża
po branży.

Rzeczpospolita: Samsung Galaxy 8.9 LTE pojawił się wczoraj

w ofercie Cyfrowego Polsatu

Urządzenie działa w technologiach HSPA+ i w LTE. Jest

07.03 Puls Biznesu: Analogowa może zostać dłużej

Termin przejścia na emisję cyfrową może zostać przesunięty, jeśli

odbiorcy nie będą gotowi - przyznała prezes UKE.
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Urządzenie działa w technologiach HSPA+ i w LTE. Jest
sprzedawane tylko z usługą dostępu do Internetu i tylko przez
stronę internetową operatora. Satelitarna platforma jest
drugą, po Polkomtelu, firmą w Polsce, która wprowadziła
tablet z LTE do oferty.

odbiorcy nie będą gotowi - przyznała prezes UKE.
-Obecnie ponosimy koszty podwójnego nadawania. Dlatego kibicujemy,

by udało się wyłączyć sygnał naziemnej telewizji analogowej pod koniec

lipca 2013 r. – mówił na konferencji Polskiego Kongresu Gospodarczego
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Puls Biznesu: Francuzi: TP połączy cztery w jednym

Telekom zaoferuje usługę łączącą komórki, telefonię stacjonarną,
internet i telewizję. Wiąże z nią wielkie nadzieje, ale musi porozumieć się
z regulatorem.
TP ma rozwijać ofertę telewizyjną we współpracy z firmami, które znają
się na produkcji treści. Z informacji „PB” wynika, że przedstawiciele TP
rozmawiają m.in..z Grupą Polsat. Konkretnie z Redefine.
-Rozmawiamy o współpracy technologicznej i kontentowej – mówił nam
niedawno Marcin Pery, prezes Redefine.



Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

08.03 Dziennik Gazeta Prawna: Producenci tabletów wykorzystują szum

wokół iPada

W 2011 roku sprzedano w Polsce około 100 tys. tabletów. W tym roku ta
liczba ma się potroić. W 2011 roku, liderem był Apple ze stosunkowo
niewielką przewagą nad Samsungiem. Samsung ma duże szanse na
zwiększenie sprzedaży dzięki modelowi Galaxy Tab 8.9 LTE
obsługującemu najszybszy mobilny internet na świecie, który już pojawił
się w ofercie sieci Plus i platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat.

09.03 Parkiet: Konkurencja dla Solorza dopiero w 2013 roku

Zmienił się termin przetargu na częstotliwości 1800 MHz, pozwalające
świadczyć usługi mobilnego Internetu w technologii LTE. Przetarg
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świadczyć usługi mobilnego Internetu w technologii LTE. Przetarg
odbędzie się nie w połowie roku, jak sądzili operatorzy, ale w IV kwartale
– wynika z rozmowy Magdaleny Gaj, nowej Prezes UKE z Radiem PIN.
To dobra wiadomość dla NFI Midas, Cyfrowego Polsatu i Polkomtela,
które usługi w technologii LTE już oferują. Dłużej będą cieszyć się z
przewagi.



Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

6 marca 2012 roku

Multiroom HD w Cyfrowym Polsacie

Największa platforma satelitarna w Polsce wprowadziła usługę Multiroom w wersji HD, dzięki której widzowie w ramach 
jednej opłaty abonamentowej mają możliwość niezależnego oglądania różnych programów w wysokiej rozdzielczości na 
dwóch odbiornikach telewizyjnych jednocześnie. 

(…)

Aby w pełni cieszyć się z kanałów HD na dwóch telewizorach, należy posiadać dwa dekodery HD oferowane przez Cyfrowy 
Polsat, zainstalować je w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz podłączyć do sygnału satelitarnego. Dekoder 
dedykowany usłudze Multiroom HD wymaga dokonywania okresowej aktywacji. Pierwszą należy przeprowadzić w dowolnym 
momencie. Po włożeniu karty z dekodera podstawowego do dodatkowego odbiornika trzeba poczekać aż system z 

Biuletyn Cyfrowego Polsatu                         5 – 11 marca 2012

Komunikat prasowy

6 marca 2012 roku

momencie. Po włożeniu karty z dekodera podstawowego do dodatkowego odbiornika trzeba poczekać aż system z 
aktywowanego sprzętu potwierdzi odblokowanie sygnału. O terminie kolejnej aktywacji użytkownik zostanie poinformowany 
za pomocą komunikatu na ekranie odbiornika telewizyjnego. Czas późniejszych aktywacji jest zmienny i zarządzany 
automatycznie przez system Cyfrowego Polsatu. 

Tablet LTE z szybkim Internetem Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat wprowadził do swojej oferty najnowszy model tabletu Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE w promocyjnej cenie wraz 
z usługą Internetu LTE Cyfrowego Polsatu. 

(…)

- Polacy coraz chętniej korzystają z urządzeń przenośnych, nie tylko laptopów, ale także smartfonów i tabletów. Zazwyczaj 

głównym powodem zakupu takiego urządzenia jest chęć posiadania stałego dostępu do Internetu, a LTE, ze względu na 

wysokie parametry transmisji danych, jest rozwiązaniem, które może spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagającego 

użytkownika sieci i dać dużą radość z bycia online wszędzie tam, gdzie mamy na to ochotę - mówi Dominik Libicki, Prezes 
Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. 

(…)
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Telewizja internetowa ipla w dekoderach Cyfrowego Polsatu

Największa polska platforma satelitarna wzbogaciła swoje dekodery do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej o nową 
aplikację - telewizję internetową ipla - zapewniającą dostęp do tysięcy bezpłatnych materiałów wideo, dzięki połączeniu z 
siecią Internet. Równocześnie w menu dekoderów uaktywniona została dodatkowa funkcjonalność - "Strefa abonenta" z 
bieżącymi informacjami na temat stanu konta abonenckiego.

(…)

- Wprowadzenie telewizji internetowej ipla do dekoderów ma na celu przede wszystkim rozszerzenie naszej oferty oraz 

zwiększenie satysfakcji abonentów ze świadczonych przez nas usług. Wierzymy, że bezpłatny dostęp do bardzo bogatej bazy 

materiałów zyska wielu amatorów, zwłaszcza w gronie osób lubiących nowinki technologiczne - mówi Dominik Libicki, Prezes 
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materiałów zyska wielu amatorów, zwłaszcza w gronie osób lubiących nowinki technologiczne - mówi Dominik Libicki, Prezes 

Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. Dekoder zapewniający dostęp do satelitarnych kanałów telewizyjnych, usług VoD, IPTV, a 

teraz także informacji abonenckich, dzięki "Strefie abonenta", to multimedialne, domowe centrum rozrywki - dodaje Libicki.

(…)



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

05-03-2012 14,20 13,82 14,20 0,35% 2 044

06-03-2012 14,20 13,89 14,20 0,00% 2 955

07-03-2012 14,16 13,80 13,82 -2,68% 907

Akcje Cyfrowego Polsatu
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07-03-2012 14,16 13,80 13,82 -2,68% 907

08-03-2012 13,87 13,45 13,50 -2,32% 2 245

09-03-2012 13,83 13,60 13,65 1,11% 1 656


