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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

26.06 Gazeta Wyborcza: Internet będzie tańszy?

Operatorzy mają już oferty dla Polaków, którzy nie chcą przepłacać.

Najnowszą zaoferowała wczoraj Netia – za 29,90 zł klient może

otrzymać dostęp do sieci o szybkości 1 MB/s.

Z danych PBS DGA i CBM Indicator dla UKE opublikowanych w 2010 r.

wynika, że aż 28,6% Polaków, którzy nie mają dostępu do globalnej

sieci, rezygnuje z usługi z powodów finansowych. Przy czym aż 32,8% z

nich akceptuje cenę w przedziale 41-50 zł.

Parkiet: Cena jak za kawę, zasięg większy

Cyfrowy Polsat, wprowadził promocję, w której Internet w

technologii HSPA+ kosztuje od 14,9 zł za miesiąc, a LTE – od

29,9 zł.

28.06
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29,9 zł.

- Obniżamy barierę wejścia dla osób, które do tej pory nie

korzystały z Internetu lub mają usługę, np. w wersji

stacjonarnej, a nie chcą z niej rezygnować. W konsekwencji to

oferta, która może okazać się atrakcyjna zarówno dla osób

mieszkających poza dużymi miastami, jak i w miastach, gdzie

kilkanaście złotych to cena filiżanki kawy w restauracji –

mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

29.06 Rzeczpospolita: Sojusz Cyfry+ z Playem, czyli batalia o internautę

Canal+ Cyfrowy, właściciel platformy satelitarnej Cyfra+, podpisał

umowę z P4, operatorem sieci Play. Dzięki niej zaoferuje swoim

klientom mobilny Internet, jednocześnie znalazł też sposób na

mocniejsze wejście do sieci z zasobami programowymi, goniąc Polsat i

Iplę.
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29.06 Rzeczpospolita: LTE będzie standardem

-Uważam, że LTE stanie się międzynarodowym standardem i zdominuje

rynek w stopniu nie mniejszym niż kiedyś GSM – mówi Piotr Chołuj,

zastępca dyrektora departamentu Marketingu i Rozwoju Biznesu ds.

Linii Data Polkomtel Sp. z o.o.

- LTE to przede wszystkim wielki krok naprzód w stosunku do

najnowocześniejszych obecnie używanych technologii mobilnego

Internetu. LTE to nieosiągalna wcześniej prędkość , stabilność i jakość

połączenia mobilnego o parametrach wytrzymujących porównanie z

jakością usług oferowanych przez najlepszych dostawców Internetu

stacjonarnego – dodaje.
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Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy

27 czerwca 2012 r.

Cyfrowy Polsat wprowadza najtańszy Internet mobilny na rynku

Cyfrowy Polsat odświeża swoją ofertę internetową. Wśród nowości pojawia się najtańszy szybki Internet mobilny na rynku

już za 14,90 zł, Internet LTE za 29,90 zł, jeszcze większe pakiety danych w dotychczasowej cenie, a także dodatkowe gigabajty

dla abonentów usługi telewizyjnej.

(…)

- To z pewnością propozycja na każdą kieszeń! Została przygotowana z myślą o początkujących użytkownikach, którzy

korzystają z Internetu w podstawowym zakresie - używają pocztę elektroniczną, przeglądają ulubione strony WWW czy piszą

bloga. Teraz takie osoby mogą poznać możliwości Internetu mobilnego bez ryzyka finansowego. Co ważne - bez ograniczeń

prędkości. To również doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy na co dzień korzystają na przykład ze stacjonarnego łącza, a
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.

prędkości. To również doskonałe rozwiązanie dla klientów, którzy na co dzień korzystają na przykład ze stacjonarnego łącza, a

Internet mobilny chcą mieć ze sobą w wyjątkowych sytuacjach - mówi Beata Białkowska, Dyrektor Marketingu Cyfrowego

Polsatu.



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

25-06-2012 14,23 14,05 14,05 -1,40% 2 768

26-06-2012 14,20 14,00 14,19 1,00% 4 029

27-06-2012 14,50 14,18 14,31 0,85% 3 727

Akcje Cyfrowego Polsatu
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27-06-2012 14,50 14,18 14,31 0,85% 3 727

28-06-2012 14,48 14,20 14,20 -0,77% 705

29-06-2012 14,60 14,20 14,60 2,82% 4 753


