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Wyniki za 2Q’11



wiadczenie

2

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mog zawiera stwierdzenia odnosz ce si do przysz ych
oczekiwa , rozumiane jako wszystkie stwierdzenia (z wyj tkiem dotycz cych faktów historycznych) w odniesieniu
do naszych wyników finansowych, strategii biznesowej oraz celów i planów dotycz cych przysz ej dzia alno ci

cznie z planami odno nie rozwoju naszych produktów i us ug). Stwierdzenia te nie stanowi gwarancji
przysz ych wyników oraz wi si z ryzykiem i brakiem pewno ci realizacji tych oczekiwa , gdy ze swej natury
podlegaj wielu za eniom, ryzykom i niepewno ci. Rzeczywiste wyniki mog zasadniczo ró ni si od tych, które
wyra ono lub których mo na oczekiwa na podstawie stwierdze odnosz cych si do przysz ych
oczekiwa . Nawet je li nasze wyniki finansowe, strategia biznesowa oraz cele i plany dotycz ce naszej przysz ej
dzia alno ci s zgodne z zawartymi w prezentacji stwierdzeniami dotycz cymi przysz ych oczekiwa , nie musi to
oznacza e te stwierdzenia b prawdziwe dla kolejnych okresów. Stwierdzenia te wyra aj nasze stanowisko na
dzie sporz dzenia prezentacji. Nie podejmujemy adnego zobowi zania do publikowania jakichkolwiek korekt czy
aktualizacji stwierdze zawartych w prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian naszych oczekiwa , zmian
okoliczno ci, na których oparte zosta y te stwierdzenia czy te zdarze zaistnia ych po dacie sporz dzenia niniejszej
prezentacji.



Wprowadzenie1



Zamkni cie transakcji nabycia Telewizji Polsat

Emisja niepodporz dkowanych obligacji zabezpieczonych z oprocentowaniem
na poziomie 7,125%

Przed enie umowy z TVN dotycz cej dystrybucji kana ów Grupy TVN
na platformie Cyfrowego Polsatu

Zawarcie umowy z ITI dotycz cej dystrybucji kana ów Telewizji Polsat
na platformie „n”

Zawarcie umowy licencyjnej z Sony Pictures Entertainment

Nabycie praw do transmisji T-Mobile Ekstraklasy

Testy konsumenckie LTE
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Najwa niejsze wydarzenia



Liczba abonentów DTH wzros a r/r o 209 tys. do 3.472.757

Liczba u ytkowników us ug MVNO wzros a r/r o 89 tys.
do 130 tys. (z czego 98% stanowili klienci post-paid)

Liczba u ytkowników us ug dost pu do Internetu wzros a
r/r o 32 tys. do 43 tys.

ARPU Pakietu Familijnego w 2Q’11 wynios o 43,2 PLN, za  ARPU
Pakietu Mini 11,6 PLN

Stabilny i niski poziom wska nika odp ywu klientów (churn)
wynosz cy 9,1%

Udzia  w ogl dalno ci w 2Q’11 wzrós  r/r o 12,9% do poziomu 21,2%

Udzia  w rynku reklamy telewizyjnej w 2Q’11 na poziomie 23%

Podsumowanie wyników operacyjnych
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Wyniki operacyjne2
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Zmiany w strukturze raportowania grupy

Segment us ug
wiadczonych

klientom indywidualnym

Segment nadawania
i produkcji telewizyjnej

Grupa
Cyfrowy Polsat



250 tys. pozyska brutto w 1H’11

Obni enie wska nika churn w rezultacie:
— Wysokiego poziomu satysfakcji klientów

— Skutecznych programów utrzymaniowych

Przy czenia brutto i wska nik churn
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Przy czenia brutto Churn

Segment us ug wiadczonych klientom indywidualnym
Wysoka sprzeda  i stabilny churn

8Nota: Wska nik odp ywu abonentów (churn) definiujemy jako stosunek liczby umów rozwi zanych w okresie 12 miesi cy do redniorocznej liczby umów w tym 12 miesi cznym okresie.
Liczba rozwi zanych umów jest pomniejszona o liczb  abonentów, którzy zawarli z nami ponownie umow  nie pó niej ni  z ko cem tego 12 miesi cznego okresu.
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Abonenci— Pakiet MiniAbonenci — Pakiet Familijny/Premium

W uj ciu rocznym nasza baza abonentów na koniec 2Q’11 wzros a o 209 tys.
do poziomu 3,47 mln

Segment us ug wiadczonych klientom indywidualnym
Wzrost bazy abonentów
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Wska nik churn (blended) spad  do poziomu 9,1%
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Churn (12 miesi cy)

(%
)

Segment us ug wiadczonych klientom indywidualnym
Niski churn dowodem wysokiej satysfakcji klientów

Nota: Wska nik odp ywu abonentów (churn) definiujemy jako stosunek liczby umów rozwi zanych w okresie 12 miesi cy do redniorocznej liczby umów w tym 12 miesi cznym okresie.
Liczba rozwi zanych umów jest pomniejszona o liczb  abonentów, którzy zawarli z nami ponownie umow  nie pó niej ni  z ko cem tego 12 miesi cznego okresu.
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Pakiet Mini

Wska nik ARPU Pakietu Familijnego w 2Q’11 wyniós  43,2 PLN

Wska nik ARPU Pakietu Mini w 2Q’11 wyniós  11,6 PLN

Segment us ug wiadczonych klientom indywidualnym
Stabilny wzrost ARPU
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Nota: ARPU definiujemy jako redni przychód netto na abonenta, któremu wiadczyli my us ugi, liczony jako suma op at za nasze us ugi p aconych przez naszych abonentów podzielona
przez redni  liczb  abonentów, którym wiadczyli my us ugi w raportowanym okresie



Dynamika udzia ów w ogl dalno ci
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TVN POLSAT TVP
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TVN POLSAT TVP 1 TVP 2
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23,5%

33,2%

24,6%
21,2%

22,9%

29,4%
26,5%

Grupa Polsat Grupa TVN Grupa TVP Pozostali

2Q'10 2Q'11

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Wzrost udzia u w ogl dalno ci (2Q’11)

ród o: NAM, wszyscy 16-49, ca a doba; SHR%, analizy wewn trzne
Nota:(1) Zawiera ogólnopolski kana  naziemny TVP Info, którego udzia  w ogl dalno ci wynosi 2,4%

Udzia  w ogl dalno ci
ównych kana ów

Udzia  w ogl dalno ci
kana ów tematycznych

+13% -3% +8%% zmiany r/r -11%2Q’11
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Grupa Telewizji Polsat jako jedyna zwi kszy a swój udzia  w ogl dalno ci
— W 2Q’11 udzia  w ogl dalno ci wzrós  r/r o 12,9% do 21,2%

— Udzia  w ogl dalno ci kana u g ównego Polsatu wzrós  r/r o 9,5% do 17,0%

— Udzia  w widowni kana ów tematycznych Polsatu wzrós  r/r w 2Q11 o 29,3%

(1)
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ród o: NAM, wszyscy 16-49, ca a doba, SHR%; analizy wewn trzne

Nota: (1) Zawiera ogólnopolski kana  naziemny TVP Info, którego udzia  w ogl dalno ci wynosi 2,2%

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Wzrost udzia u w ogl dalno ci (1H’11)

Dynamika udzia ów w ogl dalno ci

% zmiany r/r

Grupa Telewizji Polsat jako jedyna zwi kszy a swój udzia  w ogl dalno ci
— W 1H’11 udzia  w ogl dalno ci wzrós  r/r o 8,3% do 20,3%

— Kana  g ówny Polsatu by  liderem z 16,4% udzia em w ogl dalno ci

— Udzia  w widowni kana ów tematycznych Polsatu wzrós  w 1H’11  r/r o 30,9%

(1)

Udzia  w ogl dalno ci
ównych kana ów

Udzia  w ogl dalno ci
kana ów tematycznych



237 264

2Q'10 2Q'11

1.082
1.147

2Q'10 2Q'11

Rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2Q’11 wzrós  r/r o 6%

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat ros y niemal
2x szybciej ni  rynek, a ich udzia  w 2Q’11 wyniós  23%

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Wzrost udzia u w rynku reklamy telewizyjnej (2Q’11)

ród o: Starlink, reklama spotowa i sponsoring; TV Polsat; analizy wewn trzne
Nota: (1) Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starlink

Wydatki na reklam  i sponsoring
Przychody z reklamy i sponsoringu
Grupy Telewizji Polsat(1)

+6%% zmiany r/r +11%% zmiany r/r
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416 449

1H'10 1H'11

1.926 2.005

1H'10 1H'11

Rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 1H’11 wzrós  r/r o 4%

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat ros y
2x szybciej ni  rynek, a ich udzia  w 1H’11 wyniós  ponad 22%

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Wzrost udzia u w rynku reklamy telewizyjnej (1H’11)

Wydatki na reklam  i sponsoring
Przychody z reklamy i sponsoringu
Grupy Telewizji Polsat(1)

+4%% zmiany r/r +8%% zmiany r/r
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15ród o: Starlink, reklama spotowa i sponsoring; TV Polsat; analizy wewn trzne
Nota: Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starlink
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Dystrybucja kana ów tematycznych (1)
Przychody od operatorów kablowych
i satelitarnych(2)

% zmiany r/r

ród o: Cyfrowy Polsat
Noty: (1) uwzgl dnia: Polsat Play, Polsat Café, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film, Polsat News

(2) uwzgl dnia: Polsat Play, Polsat Café, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film, Polsat News, Polsat Sport HD, Polsat Futbol, Polsat 2; uwzgl dnia
przychody od Cyfrowego Polsatu

% zmiany r/r
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+44% +27%

Co oznacza dystrybucj  na poziomie ok. 60% szacowanego potencjalnego zasi gu

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Wzrost dystrybucji kana ów tematycznych



Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy…

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne
Nota: Wyniki finansowe za 2011 r. zawieraj  wyniki Grupy Telewizji Polsat, które nie by y ujmowane w wynikach 2010 r. 17

w mln PLN 2Q 2011 zmiana r/r

Przychody 629 67%

EBITDA 218 100%

Mar a EBITDA 34,6% 5,1pkt%

Zysk netto 69 4%

Konsolidacja przychodów Grupy
Telewizji Polsat

Przychody z reklamy i sponsoringu

Przychody od operatorów kablowych
i satelitarnych

Przychody z tytu u sprzeda y licencji,
sublicencji oraz praw programowych

EBITDA i mar a EBITDA odzwierciedlaj
koszty Grupy Telewizji Polsat

Mar a EBITDA oddaje cz ciowe efekty
zrealizowanych synergii

Poziom zysku netto obci ony kosztami
finansowymi zwi zanymi
z finansowaniem zakupu Telewizji Polsat



…osi gni te równie  dzi ki dynamicznie
rozwijaj cej si  „starej” Grupie CP

18

w mln PLN 2Q 2011 zmiana r/r

Przychody 397 5%

EBITDA 120 11%

Mar a EBITDA 30,3% 0,8pkt%

Zysk netto 193 >100%

Wzrost przychodów w oparciu
o organiczny wzrost biznesu

Dzi ki efektywnej polityce zarz dzania
kosztami EBITDA ro nie szybciej ni
przychody

Wzrost zysku netto w efekcie otrzymania
dywidendy od Telewizji Polsat przy
jednoczesnych kosztach obs ugi d ugu

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne
Nota: Wyniki finansowe za 2011 r. zawieraj  wyniki Grupy Telewizji Polsat, które nie by y ujmowane w wynikach 2010 r.



Wyniki finansowe3



Rachunek zysków i strat w 2Q’11

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne
Nota:  (1) Koszty nie uwzgl dniaj  amortyzacji i utraty warto ci

w mln PLN 2Q’11 2Q’10 zmiana r/r Przyczyny

Przychody 629 377 252

— Konsolidacja Grupy Telewizji Polsat, w tym przede wszystkim
Przychody z reklamy i sponsoringu
Przychody od operatorów kablowych
i satelitarnych

7,5% wzrost redniej liczby abonentów
— 3,1% wzrost ARPU Pakietu Familijnego
— 6,4% wzrost ARPU Pakietu Mini
— Wzrost przychodów telekomunikacyjnych

Koszty (1) 412 268 143

— Konsolidacja Grupy Telewizji Polsat
Nowe pozycje kosztowe:
- Koszty produkcji TV w asnej i zewn trznej

oraz amortyzacja praw sportowych
- Amortyzacja licencji filmowych

— Wzrosty w pozycjach:
- Amortyzacja i utrata warto ci
- Wynagrodzenia i wiadczenia na rzecz

pracowników
- Koszty dystrybucji, marketingu, obs ugi

i utrzymania klienta
- Koszty przesy u sygna u

Wszystkie zwi zane z konsolidacj  Telewizji Polsat
 rozwojem biznesu

EBITDA
Mar a %

218
34,6%

109
29,5%

109
5,1pkt%

Zysk netto
Mar a %

69
11,1%

67
18,2%

2
-7,1pkt%
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w mln PLN 1H’11 1H’10 zmiana r/r Przyczyny

Przychody 1.040 752 288

— Konsolidacja Grupy Telewizji Polsat, w tym przede wszystkim
Przychody z reklamy i sponsoringu
Przychody od operatorów kablowych
i satelitarnych

— 7,1% wzrost redniej liczby abonentów
— 3,6% wzrost ARPU Pakietu Familijnego
— 7,5% wzrost ARPU Pakietu Mini
— Wzrost przychodów telekomunikacyjnych

Koszty (1) 698 520 178

— Konsolidacja Grupy Telewizji Polsat
Nowe pozycje kosztowe:
- Koszty wewn trznej i zewn trznej produkcji TV

oraz amortyzacja praw sportowych
- Amortyzacja zakupionych licencji filmowych

— Wzrosty w pozycjach:
- Amortyzacja i utrata warto ci
- Wynagrodzenia i wiadczenia na rzecz

pracowników
- Koszty dystrybucji, marketingu, obs ugi

i utrzymania klienta
- Koszty odpisów aktualizuj cych warto  nale no ci

i koszt spisanych nale no ci
- Koszty przesy u sygna u

Wszystkie zwi zane z konsolidacj  Telewizji Polsat
 rozwojem biznesu

EBITDA
Mar a %

342
33,2%

232
31,2%

110
2,0 pkt%

Zysk netto
Mar a %

146
14,1%

153
20,6%

-7
-6,5 pkt%

21
ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne

Note:  (1) Koszty nie uwzgl dniaj  amortyzacji i utraty warto ci

Rachunek zysków i strat w 1H’11
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Przychody od klientów
indywidualnych

Przychody z reklamy i
sponsoringu

Przychody od operatorów
kablowych i satelitarnych

Przychody ze sprzeda y sprz tu

2Q'11 2Q'10

Struktura przychodów w 2Q’11

Przychody w 2Q’11 vs 2Q’10 Struktura przychodów

22

61%

33%

3% 0% 3%

Przychody od klientów indywidualnych

Przychody z reklamy i sponsoringu

Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych

Przychody ze sprzeda y sprz tu

Pozosta e przychody

% udzia u

Razem
2Q’11 629 mln PLN
2Q’10 377 mln PLN

+10%

% zmiana r/r

>100%

+13%

(mln PLN)

2Q’11

+67%

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne

-74%

Pozosta e przychody, w tym:
- Przychody ze sprzeda y licencji,

sublicencji i praw maj tkowych
- Przychody z tytu u wynajmu lokali i  urz dze ,

- Przychody ze sprzeda y us ug emisji
i transmisji sygna u

- Inne przychody ze sprzeda y
- Pozosta e przychody operacyjne
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39
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76
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Amortyzacja licencji filmowych

Wynagrodzenia i wiadczenia
na rzecz pracowników

Amortyzacja i utrata warto ci

Koszty produkcji telewizyjnej
asnej i zewn trznej oraz

amortyzacja praw sportowych

Koszty dystrubucji,
marketingu, obs ugi i
utrzymanie klienta

Koszty licencji programowych

2Q'11 2Q'10

22,7%

16,8%

16,6%

9,8%

8,6%

5,6%

19,9%

Koszty licencji programowych

Koszty dystrubucji, marketingu, obs ugi i utrzymanie klienta

Koszty produkcji telewizyjnej w asnej i zewn trznej oraz
amortyzacja praw sportowych
Amortyzacja i utrata warto ci

Wynagrodzenia i wiadczenia na rzecz pracowników

Amortyzacja licencji filmowych

Pozosta e koszty

23

% udzia u

2Q’11

(mln PLN)

+2%

% zmiana r/r

>100%

+13%

+86%

+16%

Razem
2Q’11 457 mln PLN
2Q’10 287 mln PLN +59%

Pozosta e koszty, w tym:

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne

Struktura kosztów w 2Q’11

Koszty w 2Q’11 vs 2Q’10 Struktura kosztów

- Koszty przesy u sygna u
- Koszt w asny sprzedanego sprz tu

- Odpisy aktualizuj ce warto  nale no ci
i koszt spisanych nale no ci

- Inne koszty
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zmiana r/r
+71%

+260 mln
zmiana r/r

+100%
+109 mln

29,5%
34,6%

Mar a EBITDA

EBITDAPrzychody(1)

24ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne
Nota: (1)  Przychody ze sprzeda y (nie zawieraj  „Pozosta ych przychodów operacyjnych”)

Przychody i EBITDA
Czynniki wzrostu (2Q’11)
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w mln PLN 2Q’11 2Q’10 zmiana r/r Przyczyny

Przychody 317 270 47

— Wzrost przychodów z op at
subskrypcyjnych

— Wzrost przychodów z reklamy
i sponsoringu

Koszty (1) 198 181 17

— Koszty pod kontrol

— Dodatnie ró nice kursowe  naliczone w 2Q’10

EBITDA
Mar a %

115
36,3%

88
32,9%

27
3,4 pkt%

Zysk netto
Mar a %

90
28,3%

89
33,2%

1
-4,9 pkt%

ród o: Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz analizy wewn trzne
Note:  (1) Koszty nie uwzgl dniaj  amortyzacji i odpisu aktualizacyjnego

Telewizja Polsat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (2Q’11)
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w mln PLN 1H’11 1H’10 zmiana r/r Przyczyny

Przychody 553 471 82

— Wzrost przychodów z op at
subskrypcyjnych

— Wzrost przychodów z reklamy
i sponsoringu

Koszty (1) 364 322 42

— Koszty pod kontrol

— Niewielki wzrost kosztów programowych
zwi zanych g ównie z amortyzacj  licencji
filmowych

— Dodatnie ró nice kursowe naliczone w 1H’10

EBITDA
Mar a %

184
33,3%

154
32,5%

30
0,8 pkt%

Zysk netto
Mar a %

135
24,5%

143
30,3%

-8
-5,8 pkt%

ród o: Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz analizy wewn trzne
Note:  (1) Koszty nie uwzgl dniaj  amortyzacji i odpisu aktualizacyjnego

Telewizja Polsat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat (1H’11)
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2.800

-2.337

1.372 -1.468

-166
-21 1

299
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

rodki
pieni ne z
dzia alno ci
operacyjnej

SFA i kredyt
pomostowy

Nabycie
udzia ów w
jednostce
zale nej

Obligacje
Senior Notes

Sp ata
kredytów i
po yczek

Sp ata odsetek
i koszty

pozyskania
finansowania

Wydatki
inwestycyjne

Pozosta e
wp ywy

Przep ywy pieni ne netto, rodki pieni ne oraz saldo zad enia – 1H’11

Przep ywy pieni ne w 1H’11

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne
Nota: (1) Kwota nabycia udzia ów w TV Polsat w wysoko ci 2.600 mln PLN zosta a pomniejszona o wysoko  przej tych rodków pieni nych

(2) Nie zawieraj  wydatków obejmuj cych produkcj  dekoderów
27

Ca kowite zad enie na koniec okresu  wynosi o 2,659 mln PLN (po yczka terminowa/obligacje Senior Notes)

(m
ln

 P
LN

)

rodki
pieni ne i ich
ekwiwalenty
na pocz tku

okresu

rodki
pieni ne i ich
ekwiwalenty

na koniec
okresu

(1)

(2)



ug w PLN
48%

ug w EUR
52%

Zad enie finansowe

Struktura walutowa zad enia

28

w mln PLN 30.06.2011 Zapadalno

Kredyt niepodporz dkowany (1) 1.287 2015

Obligacje (1) 1.372 2018

Leasing 1 2016

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty 299 -

ug netto 2.362

Porównywalne EBITDA za 12M (2) 769

Zad enie netto/ 12M EBITDA 3,07

Standard & Poor’s BB-, perspektywa stabilna

Moody’s Ba3, perspektywa stabilna

Ratingi euro obligacji

ród o: Skrócone ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 6 miesi cy zako czony 30 czerwca 2011 r. oraz analizy wewn trzne
Note: (1) Warto  bilansowa niesp aconego zad enia

(2) W czaj c wynik EBITDA Telewizji Polsat



5 Perspektywy



Czynniki
zewn trzne

FinanseBiznes

Perspektywy na najbli szy rok

Optymistyczne prognozy dla polskiej
gospodarki

Pozytywny sentyment co do wzrostu
rynku reklamowego

Wci  rosn cy rynek p atnej telewizji

Rosn cy popyt na us ugi zintegrowane

Dalszy wzrost przychodów

Wzrost zysków i wysokie mar e

Zmniejszenie zad enia

Utrzymanie pozycji lidera p atnej telewizji

Wzrost penetracji us ug zintegrowanych

Wzrost ARPU

Utrzymanie udzia ów w ogl dalno ci

Efektywna konkurencja na rynku reklamowym

Zwi kszanie przychodów od operatorów
kablowych i satelitarnych 30



Rozumiemy potrzeby konsumentów

• Nowe technologie • Zmiana preferencji
konsumentów

ZWYCI SKA STRATEGIA

Zabezpieczenie kluczowych
tre ci

Efektywna dystrybucja

31

• Us ugi
zintegrowane



Nasza wizja

32

PVR

VOD
Internet

rozrywka

TVTV

HD

film

TelefonTelefon

dziemy tworzy  i dostarcza  najatrakcyjniejszy kontent….

… przy u yciu najlepszych i najnowocze niejszych
technologii, w celu wiadczenia wysokiej jako ci
us ug zintegrowanych, przy jednoczesnym wysokim
poziomie satysfakcji naszych klientów.

informacje

Chcemy by  liderem rynku rozrywki w Polsce.

MVNO

catch-up
TV

lifestyle



6 Q&A



Kontakt

Olga Zomer
Rzecznik Prasowy
Telefon: +48 (22) 356 6035
Faks: +48 (22) 356 6003
Email: ozomer@cyfrowypolsat.pl

Bart omiej Drywa
Dyrektor Relacji Inwestorskich
Telefon: +48 (22) 356 6004
Faks: +48 (22) 356 6003
Email: bdrywa@cyfrowypolsat.pl

Lub odwied  nasz  stron  internetow : www.cyfrowypolsat.pl/inwestor
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