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Wirtuanemedia.pl

7 stycznia 2020 r.

W 2019 roku spadł czas oglądania telewizji, ale wzrosły wydatki reklamowe. „M jak miłość” hitem (raport)
Autor: Michał Kurdupski

Według danych Nielsen Audience Measurement w 2019 roku statystyczny Polak spędził codziennie przed telewizorem
średnio 4 godziny, 16 minut i 4 sekundy. To mniej o 1 minutę i 4 sekundy w porównaniu z 2018 rokiem oraz mniej o 2
minuty i 28 sekund niż w 2016 roku.

Najpopularniejszą stacją telewizyjną był Polsat, którego średni dobowy udział w widowni wyniósł 9,85% (-3,71% r/r).
Drugie miejsce zajęła TVP1 z udziałem 9,68% (-0,51%). Na trzecim miejscu znalazł się TVN, którego udział wyniósł 8,45%
(-9,91% r/r). Kolejną, czwartą lokatę zajęła TVP2 z 8,34% udziałem (+2,21% r/r).

Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” zmniejszył się z 37,50% w 2018 roku do 36,32% w 2019 roku. Spadek widowni
wśród kanałów głównych jest związany z odpływem widza do stacji tematycznych i/lub zmianą sposobu konsumpcji
telewizji.

Wśród widzów w grupie komercyjnej (16-49 lat) liderem był TVN z udziałem 11,06% (-9,27% r/r). Drugie miejsce zajął
Polsat, którego udział to 11,02% (-3,33% r/r). Kolejne miejsca zajęły TVP2 (7,16% udział; +4,37% r/r) oraz TVP1 (6,27%
udział; - 6,28% r/r).

Puls Biznesu

8 stycznia 2020 r.

Telekomy przyspieszają z 5G
Autor: Marcel Zatoński

Operatorzy nie chwalą się już testami sieci 5G, lecz zaczynają informować o komercyjnych wdrożeniach.

Częstotliwości, na których ma być rozwijana sieć 5G nie zostały jeszcze rozdysponowane, jednak telekomy podejmują
wysiłki w celu udostępnienia nowej technologii klientom na inne sposoby.

Play ogłosił 7 stycznia br., że wkrótce ruszy komercyjna sieć 5G w Gdyni. Ma ona wykorzystywać częstotliwości z zakresu
2100 MHz. Operator poinformował, że dysponuje ponad 100 stacjami bazowymi w Trójmieście, które po dodaniu
nowego oprogramowania i wprowadzeniu pewnych zmian są w stanie dostarczać 5G w modelu dynamicznego
współdzielenia częstotliwości ze starszą generacją sieci (LTE).
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Operator zamierza początkowo udostępniać urządzenia obsługujące 5G takim grupom klientów, jak seniorzy, studenci
i gospodarstwa domowe, a ponadto chce przeprowadzić działania edukacyjne. Oczekuje także, że sieć może być bardziej
wykorzystywana po wprowadzeniu do szerokiej sprzedaży telefonów zdolnych do obsługi 5G, co może nastąpić pod
koniec pierwszego kwartału, po targach telekomunikacyjnych w Barcelonie.

Nieco wcześniej, 3 stycznia br., uruchomienie komercyjnej sieci 5G zapowiedział Polkomtel, operator sieci Plus
wchodzący w skład grupy Cyfrowego Polsatu. Plus zapowiedział start tej sieci na częstotliwości 2600 MHz TDD. Jeszcze
w I kwartale 2020 roku z technologii 5G będą mogli korzystać klienci Plusa w co najmniej siedmiu dużych miastach:
Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Aukcja częstotliwości dedykowanych wyłącznie dla 5G ma się rozpocząć w pierwszej połowie tego roku. Proces
konsultacji zasad aukcji upłynął 10 stycznia br. Wstępnie do podziału między operatorów będą cztery bloki po 80 MHz
z ceną wywoławczą na poziomie 450 mln zł za jeden blok. Zgodnie z wymogami aukcyjnymi do końca 2020 roku
operatorzy będą musieli posiadać co najmniej 10 stacji bazowych obsługujących 5G na obszarze jednego miasta
wojewódzkiego. Do końca 2023 roku ma to być co najmniej 250 stacji bazowych w całym kraju.

Puls Biznesu

8 stycznia 2020 r.

Plus odbiera, Play traci
Autor: MZAT

Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”) w czwartym kwartale 2019 roku ponad 410 tys.
użytkowników zmieniło operatora mobilnego. Wśród czterech największych operatorów infrastrukturalnych jedynie
Polkomtel (Grupa Cyfrowy Polsat) odnotował pozytywny bilans przenosin (+34,1 tys. numerów netto). Play odnotował
spadek o 65 tys. numerów netto, Orange o 18 tys., a T-Mobile o 8 tys.

Wśród operatorów wirtualnych najlepszy wynik osiągnął Premium Mobile (Grupa Cyfrowy Polsat): +16,3 tys. numerów
netto. Dodatni bilans przenosin odnotowali też operatorzy kablowi sprzedający usługi MVNO: Multimedia, Inea, UPC
i Vectra.
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Wirtualnemedia.pl

10 stycznia 2020 r.

Internet od Plusa także na łączach Orange Polska, dostępny w 3,2 mln domów więcej
Autor: TW

Usługa internetu stacjonarnego od sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) będzie świadczona także na części łączy Orange
Polska. Dzięki temu jej zasięg ma wzrosnąć ponad dwukrotnie, o 3,2 mln gospodarstw domowych.

Dotychczas internet stacjonarny oferowany przez sieć Plus był świadczony na łączach Netii (Grupa Cyfrowy Polsat)
docierających do prawie 2,7 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 800 największych biurowców.

Obecnie zasięg usługi poszerzy się o łącza Orange w tzw. gminach regulowanych, czyli tych, w których decyzją Urzędu
Komunikacji Elektronicznej Orange udostępnia swoją infrastrukturę innym operatorom.

Plus szacuje, że usługa będzie dostępna dla 39% gospodarstw domowych w całej Polsce.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-01-06 - - - - -

2020-01-07 28,76 27,84 27,88 0 4,71

2020-01-08 28,22 27,38 27,70 - 0,65 6,28

2020-01-09 28,40 27,40 27,60 - 0,36 10,14

2020-01-10 28,06 27,52 27,94 0,00 5,78
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27 lutego – 12 marca 
2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r.

12 marca 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

30 kwietnia – 14 maja 
2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.

14 maja 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 r.

6 – 20 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.

20 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

27 października – 10 
listopada 2020 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r.


