Mediaset uruchamia trzy kanały HD na HOTBIRD, flagowej pozycji wideo
Eutelsat dla włoskich odbiorców
Paryż, 15 lutego 2018 - Elettronica Industriale, spółka zależna włoskiej grupy Mediaset, zawarła z
Eutelsat (Euronext paris: ETL) długoterminowy kontrakt, celem przyspieszenia zmiany na standard
HD.
Dzięki nowej umowie, trzy flagowe kanały grupy Mediaset (Canale 5, Italia 1 i Rete 4) będą dostępne równolegle w standardach SD i HD. Kanały te znajdą się w darmowej ofercie pakietu Tivùsat,
nadawanego z pozycji HOTBIRD, satelitarnego centrum Eutelsat dla włoskiego rynku nadawczego.
Zlokalizowane na pozycji 13° East, satelity HOTBIRD są punktem odniesienia włoskiego środowiska nadawczego, przystosowanym w szczególności do odbioru DTH. Spośród 1000 kanałów
nadawanych z tej pozycji, ponad 300 nadawanych jest w standardzie HD.
Michel Azibert, dyrektor Eutelsat ds. rozwoju i reklamy, powiedział: „Zawarcie niniejszej umowy
wzmacnia biznesowe koneksje z dwoma z naszych historycznych włoskich partnerów, Mediaset i
Tivùsat. Zmiana kilku kanałów Mediaset na standard HD to część trendu w kierunku ciągłej poprawy jakości obrazu, który obecnie zdominował środowisko nadawcze.”
O Eutelsat Communications
Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych.
Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną
komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i
mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6700 kanałów TV,
obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź
połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym
świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 44 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości
świadczonych usług. Eutelsat Communications znajduje się w indeksie paryskiej giełdy EURONEXT (ETL).
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
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