
5 VĚCÍ, KTERÉ CHTĚJÍ 
ZÁKAZNÍCI V ROCE 2018 

NAKUPOVAT

POZEMNÍ TELEVIZE 

Rok 2018 bude rokem ústupu televizorů a přijímačů s 
DVB-T tunerem, které se v roce 2017 ještě vesele 
prodávaly. V obchodech budou jen přijímače s DVB- 
T2/HEVC tunerem, které jsou připraveny na druhou vlnu 
digitalizace pozemní TV.  

Také dojde k zahájení vysílání programů Ćeské televize 
ve vysokém (HD) rozlišení. A to znamená zvýšenou 
poptávku po  zařízeních s DVB-T2 tunerem. 

MODERNÍ RÁDIA 
Kupuje zákazník nové rádio? Proč mu nenabídnout rádio, 
které umí přijímat kromě dosavadního FM vysílání i nové 
digitální DAB+ stanice? Digitální rádio se v České 
republice rozjíždí, tak buďte u toho! 

Že ve vaší lokalitě ještě DAB+ není, nebo je málo stanic? 
Co takhle vyzkoušet internetová rádia? Co by to pro 
zákazníka znamenalo, kdyby kromě všech českých 
stanic, mohl poslouchat i desetitisíce dalších stanic z 
celého světa?

JEŠTĚ LEPŠÍ OBRAZ 
4K by jako 3D dopadnout nemělo. Potvrzuje to zájem 
uživatelů o UHD přijímače, televizory a další zařízení, 
podporující toto rozlišení. Obsah není sice vysílán ze 
satelitu, ani z pozemních vysílačů, ale k dispozici jsou 
nejrůznější 4K filmy na DVD či Blu Ray. 
Navíc kvalitní upscaler v přijímači dokáže přepočtem 
přiblížit kvalitu běžných televizních HD programů ke 4K a 
podstatně vylepší i SD programy. 

CHYTRÁ A FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ
Lidé se chtějí dívat na co chtějí a kdy chtějí. A od 
určitého věku jim k tomu nestačí malinký displej 
mobilního telefonu. Na to je ideální HbbTV a další 
podobné služby založené na síťových technologích.  
Jednoduše stisknete tlačítko na ovladači a máte k 
dipozici archív pořadů a další obsah. A to všechno v 
čase, který vyhovuje vám. Nabízejte lidem tuto 
volnost! Zákazníci to ocení a vy budete prodávat zařízení 
s vyšší přidanou hodnotou i cenou.

DIGITÁLNÍ  DOMÁCNOST
Vysvětlete zákazníkovi, proč je dobré mít některé 
zařízení (např. satelitní a DVB-T2 přijímače) připojené k 
domácí PC síti a nabídněte další vhodné produkty, jako 
jsou NAS servery a pod.  
Ukažte zákazníkovi, jak si díky Multiroomu může 
vychutnat poslech oblíbené hudby po celém domě, 
zajímejte se o SMART HOME řešení...
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