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Konferencje - dysKusje panelowe - wyKłady - prezentacje

czwartek, 3.10.2013 - i dzień wystawy

10:30 - 11:30 „projektowanie i budowa instalacji multiswitchowych zgodnie z rozporządzeniem budynkowym”
Prowadzenie: Krzysztof Sidor, Michał Wereski - DIOMAR

11:45 - 12:00 „satelita to przyszłość telewizji”
Prowadzenie: Marcin Deka - ASTRA CEE

12:00 - 13:00 „przyszłość loKalnych stacji telewizyjnych w polsce” dyskusja panelowa
- rola regionalnych stacji telewizyjnych w polsce
- wnioski po starcie tVp regionalnej
- lokalne stacje telewizyjne w dVb-t
- niskie zainteresowanie lokalnymi treściami przez telewizje, bo ważniejsza polityka światowa

Moderator: Janusz Sulisz - SAT Kurier
Uczestnicy: Krzysztof Lemiech - KIGEiT, Marcin Deka - ASTRA CEE, Marek Pasiuta - TVP, Daniel Łuszczyn - Telewizja NTL, 
Janusz Blamowski - niezależny producent

13:30 - 14:15 „co zrobić, żeby najlepszy dekoder na rynku stał się jeszcze lepszy?” prezentacja
Prowadzenie: Marcin Susmanek - nc+

15:00 - 15:45 „multi-screen w nc+”
Prowadzenie: Katarzyna Sawka - ADB Polska

piątek, 4.10.2013 - ii dzień wystawy

10:15 - 11:00 „projektowanie i budowa instalacji multiswitchowych zgodnie z rozporządzeniem budynkowym”
Prowadzenie: Krzysztof Sidor, Michał Wereski - DIOMAR

11:30 - 12:00 „modulatory dVb-t - to już czas”
Prowadzenie: Łukasz Bukowski - DIPOL

12:00 - 13:30 „dab+. czy cyfryzacja radia w polsce się uda?” dyskusja panelowa
- testy radia cyfrowego w polsce
- 1 października 2013 roku terminem startu cyfryzacji polskiego radia
- etapy cyfryzacji polskiego radia
- cyfryzacja radia a stacje komercyjne
- dlaczego dab+ jako standard dla cyfryzacji radia w polsce?
- z jakimi kosztami będzie wiązać się wymiana radioodbiorników?
- zalety i wady przejścia na radio cyfrowe. po co nam radio cyfrowe?
- prezentacja wybranych produktów do odbioru dab+
- dab+ w niemczech na podstawie doświadczeń firmy technisat

Moderator: Janusz Sulisz - SAT Kurier
Uczestnicy: Krzysztof Lemiech - KIGEiT, Tomasz Kamiński - TechniSat, Paweł Mathia - Polskie Radio

13:30 - 14:30 „telewizja hybrydowa a obecne urządzenia do jej odbioru (telewizory, odbiorniki, urządzenia 
instalacyjne, itp.)” prezentacja. Podczas konferencji wylosowany zostanie odbiornik hybrydowy TechniStar S3 ISIO o rynkowej 
wartości 799 zł.
Prowadzenie: Marcin Byrtek - TechniSat


