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Wirtualnemedia.pl
1 czerwca 2021 r.

Cyfrowy Polsat oferuje nagrywarkę w chmurze
Autor: tw

Klienci Cyfrowego Polsatu korzystający z usług telewizji satelitarnej i kablowej IPTV otrzymali możliwość nagrywania
wybranych treści i przechowywania ich w chmurze internetowej.

W ramach usługi nPVR klienci mogą nagrywać na wybranych kanałach trwające programy oraz planować nagrania
w przyszłości z poziomu przewodnika TV (EPG). Nagrywanie odbywa się w chmurze, bez konieczności wykorzystywania
fizycznych nośników.

Z nPVR mogą korzystać posiadacze dekoderów satelitarnych Evobox HD i Evobox Lite oraz dekoderów Evobox IP do
telewizji kablowej IPTV.

Nowa usługa jest dostępna w dwóch opcjach: Start i Max. Opcja Start umożliwia przechowywanie do 100 godzin nagrań
przez 30 dni. W pakietach telewizyjnych M i L została zaoferowana bezpłatnie, a w pakiecie S jej koszt wynosi 5 zł
miesięczne.

Z kolei w opcji Max można przechowywać do 1500 godzin nagrań przez 120 dni w cenie 15 zł miesięcznie.

Wirtualnemedia.pl
1 czerwca 2021 r.

Użytkownicy gotowi do płacenia za 5G. Od 10 do 30 procent więcej za nowe usługi
Autor: ps

Ericsson Consumer Lab opublikował raport na temat skłonności użytkowników smartfonów z różnych regionów świata do
ponoszenia dodatkowych opłat w związku z korzystaniem z sieci 5G.

Skłonność do zapłacenia dodatkowej premii z tego tytułu wahała się od 7% w przypadku Australii i Wielkiej Brytanii do
odpowiednio 30% i 45% dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin.

Ericsson zwraca uwagę, że dotychczasowe analizy postrzegania sieci 5G przez klientów były skoncentrowane na aspektach
czysto technologicznych, takich jak szybkość i dostępność sieci. Tymczasem pierwsi użytkownicy uznają stabilność
i szybkość łącza 5G za cechę oczywistą, a wyróżnikiem konkurencyjnym są dla nich usługi dodatkowe.
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Aż 70% osób korzystających z sieci 5G jest niezadowolona z niewielkiej liczby innowacyjnych aplikacji i usług dołączanych
do planów 5G. Oczekują oni od operatorów ekskluzywnych treści i usług, które mogłyby odróżnić doświadczenia
towarzyszące korzystaniu z 5G od 4G oraz promować poczucie nowości i ekskluzywności.

67% ankietowanych klientów byłoby zainteresowanych oglądaniem telewizji w standardzie 5G, a 57% chciałoby korzystać
ze spersonalizowanego oglądania wydarzeń sportowych lub kulturalnych.

Wirtualnemedia.pl
2 czerwca 2021 r.

Play z nową ofertą. Internet i telewizja za 30 zł, 5G i 150 GB internetu w cenie 25 zł
Autor: ps

Sieć mobilna Play wprowadziła nową ofertę abonamentową usług łączonych, obejmującą usługi głosowe, dostęp do
internetu stacjonarnego i/lub mobilnego oraz usługi telewizyjne.

Sieć oferuje rabaty rosnące wraz z liczbą nabytych usług. Przykładowo, abonenci usług głosowych, którzy dokupią usługę
internetową i telewizyjną otrzymają 30 zł rabatu, a dla klienci decydujący się na dodanie jednej z tych usług otrzymają
rabat w wysokości 10 zł.

Abonenci Play mogą nabyć pakiet usług internetu stacjonarnego (150 Mb/s) i telewizji (oferta podstawowa Play Now TV)
w cenie 30 zł miesięcznie.

Play wprowadził także nową promocję dla klientów przenoszących swój numer do tej sieci, oferując im abonament 5G
z powiększonym pakietem danych (z 75 do 150 GB).
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Telko.in
2 czerwca 2021 r.

Tańsze 5G w T-Mobile, ale jako drugi abonament
Autor: Łukasz Dec

T-Mobile Polska wprowadził do oferty nowy pakiet usług mobilnych 5G z pakietem danych 200 GB w cenie 45 zł brutto.

Oferta jest adresowana do klientów usług głosowych posiadających abonamenty w cenie co najmniej 55 zł i jest
sprzedawana jako druga karta SIM w związku z nadchodzącymi rozgrywkami Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Dodatkowo operator przygotował kampanię reklamową na sprzęt 5G i telewizory.

Standardowe taryfy 5G są oferowane przez T-Mobile w cenie 65 zł, 90 zł i 120 zł i zawierają od 100 GB do 200 GB
mobilnego transferu danych.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2021-05-31 30,88 30,32 30,50 - 0,65 6,43

2021-06-01 31,68 30,42 30,76 0,85 10,66

2021-06-02 31,62 30,74 31,62 2,80 11,60

2021-06-03 - - - - -

2021-06-04 31,62 30,30 30,72 - 0,13 11,51
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22 czerwca 2021 r. Santander’s 2021 TMT Conference, 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.

1 – 2 września 2021 r. Barclays Media and Telecom Conference, online

6 – 7 września 2021 r. 18th Emerging Europe Investment Conference - Pekao, online

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.


