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Wirtualnemedia.pl
12 stycznia 2021 r.

Plus wprowadza plany abonamentowe z 5G, ceny od 60 zł miesięcznie 
Autor: jd

Polkomtel, operator sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) wprowadził nową taryfy 5G dla klientów indywidualnych
i biznesowych.

Oferta 5G dla klientów indywidualnych obejmuje trzy plany głosowo-internetowe z pakietami danych o wielkości 25 GB,
100 GB oraz 150 GB w cenie, odpowiednio, 60 zł, 90 zł i 120 zł miesięcznie. W każdym wariancie Plus zapewnia
nielimitowany dostęp do rozmów, SMS-ów i MMS-ów. Osoby, które zdecydują się przenieść numer z innej sieci nie będą
płacić za abonament przez okres do czterech miesięcy.

Ponadto klienci indywidulni mogą skorzystać z dwóch pakietów mobilnego Internetu 5G w opcji 500 GB i 1000 GB,
których miesięczny koszt to odpowiednio 100 zł i 200 zł. Przy zmianie dostawcy Internetu abonament jest darmowy
przez 3 miesiące.

Oferta Plus 5G dla firm to trzy plany taryfowe głosowo-internetowe, z pakietami danych o wielkości 35 GB, 120 GB oraz
180 GB i miesięcznym abonamentem wynoszącym netto (bez VAT) odpowiednio 60 zł, 90 zł i 120 zł. Wszystkie z nich
obejmują standardowo nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y.

Dodatkowo, dla klientów biznesowych utworzone zostały dwie dedykowane oferty mobilnego Internetu 5G z pakietami
transmisji w wysokości 600 GB i 1200 GB w cenie miesięcznego abonamentu wynoszącej, odpowiednio, 100 zł i 200 zł
(netto bez VAT). Przy zmianie dostawcy Internetu abonament jest darmowy przez 3 miesiące.

Wszystkie oferty 5G Plusa można przetestować przez 15 dni.

Nowe taryfy 5G zapewnią korzystanie z sieci przez cały okres trwania umowy z maksymalną szybkością technologiczną do
600 Mb/s.

Obecnie sieć 5G Plusa obejmuje zasięgiem 7 milionów Polaków we wszystkich 16 województwach.

W 2021 rok Plus będzie dalej rozwijać sieć 5G, tak aby do końca 2021 roku uruchomić łącznie 1700 stacji bazowych
i objąć zasięgiem ponad 11 milionów Polaków.
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Cyfrowa.rp.pl
13 stycznia 2021 r.

Nadciągają chmury. Polska staje się europejskim hubem
Autor: Katarzyna Kucharczyk

Według wstępnych szacunków firmy PMR, wartość rynku usług chmurowych w Polsce w 2020 roku wyniosła ponad
1,75 mld zł, a jego dynamika rozwoju w skali roku po raz kolejny przekroczyła 30%. Z kolei firma IDC prognozuje, że polski
rynek usług w chmurze rośnie aż pięć razy szybciej niż cały sektor usług IT.

Wzrost zainteresowania technologią usług chmurowych nastąpił podczas pandemii, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem
na pracę zdalną, webinaria czy rozmowy wideo.

Pandemia nie zmieniła też planów globalnych graczy rynkowych dotyczących inwestycji chmurowych w Polsce.

Microsoft buduje tutaj regionalne centrum danych, które ma być pierwszym regionalnym centrum Azure w Europie
Środkowowschodniej. Warszawskie biuro otwiera z kolei amerykańska firma BOX, która specjalizuje się w zarządzaniu
treścią w chmurze.

Szansą dla rozwoju polskiego rynku chmury może być także Brexit i związane z nim zmiany w otoczeniu prawnym.
Firmy działające dotychczas na rynku brytyjskim poszukują nowych lokalizacji a Polska jest jedną z pożądanych ze
względu na regulacje, przynależność do UE i zaplecze technologiczne.

Rozwiązania chmurowe oferują w Polsce m.in. globalni dostawcy, integratorzy oraz największe krajowe firmy
telekomunikacyjne i dostawcy data center, w tym ATM, Beyond.pl, Netia (Grupa Cyfrowy Polsat), Orange, T-Mobile.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-01-11 30,76 29,98 30,52 0,26 11,06

2021-01-12 30,40 29,42 29,66 - 2,82 14,52

2021-01-13 29,86 28,74 28,88 - 2,63 18,44

2021-01-14 29,68 28,80 29,66 2,70 20,74

2021-01-15 30,30 29,34 30,22 1,89 24,01
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11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza

20 – 21 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by TRIGON (konferencja wirtualna)

25 – 26 stycznia 2021 r. TOP PICKS 2021 by PKO BP (konferencja wirtualna)

28 stycznia 2021 r. ERSTE GROUP Conviction Equity Investors Conference (konferencja wirtualna)

11 marca – 25 marca 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.

25 marca 2021 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

28 kwietnia – 12 maja 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2021 r.

12 maja 2021 r. Raport kwartalny za I kw. 2021 r.

18 maja – 19 maja 2021 r. Konferencja PKO BP CEE Telecommunications, Media and IT (online)

4 sierpnia – 18 sierpnia 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2021 r.

18 sierpnia 2021 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

26 października – 9 listopada 2021 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2021 r.

9 listopada 2021 r. Raport kwartalny za III kw. 2021 r.


