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PLAY ma już ponad 7 tys. stacji bazowych - plan zrealizowany
2019-01-03

Szef
techniki w
PLAY,
Michał
Ziółkowski,

poinformował, że jego dział zrealizował
harmonogram budowy sieci w 2018 r.

założony

PLAY zwiększył liczbę stacji bazowych do ponad 7 tys.
(dokładnie do 7003)
W 2018 r. operator uruchomił 1316 masztów. 820 z nich to 60 metrowe wieże w mniejszych miejscowościach i wsiach.
W samym IV kw. uruchomiono 563 nowe stacje.
Kolejne 132 stacje oczekują na ostatnie pozwolenia na uruchomienie.
3 stacje ponad plan 3 dni przed terminem! 28.12. w sieci PLAY działały 7003 stacje. W 2018 uruchomiliśmy
1316, z czego 820 to głównie 60m wieże. Kolejne 132 czekają już tylko na stosowne pozwolenia do
uruchomienia. Ktoś wątpi, że w kolejne 3 lata uruchomimy 2,5 tys. stacji?
— Michał Ziółkowski (@MichaZikowski2) January 3, 2019

Pełny wpis w serwisie LinkedIn:
Michal Ziolkowski
Investment & Network Rollout Department Director
As we are all back after well-deserved Christmas holidays, I'm happy to share with you, that on December 28th, 7003
base stations were live in the PLAY’s network. That gives us 1316 new physical locations in the last 12 months. I do not
recall a similar scale of investment process anytime in the past from any of our competitors. 820 out of 1316 new

locations, are mainly 60-meter high towers located in smaller towns and villages. We're building far and wide in Poland.
We've launched 563 new base stations in 4Q alone. Another 132 base stations are ready to be launched and wait only
for the appropriate permits. Promised, delivered! PLAY team, you're doing an amazing job! #play7000 For the next three
years, Play will launch 2.5 thousand base stations more and will turn off national roaming. Looking at the above
numbers, I'm sure no one doubts that the plan will be successfully executed. Stay tuned for more numbers!
Jak donosi nasz CTO oficjalnie przekroczyliśmy liczbę 7000 nadajników własnej, super nowoczesnej sieci
@Play_Polska więcej na ten temat oraz naszych ambitnych planów na specjalnej konferencji prasowej
jeszcze w styczniu! Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w ten proces
— Marcin Gruszka (@RzecznikPlay) January 3, 2019
What a finish for PLAY: we delivered our promise and closed 2018 with 7003 base stations live! In 2018, we
opened 1316 new sites: 1 every 400 minutes! PLAY teams, you made history #play7000. Congrats for the
amazing job, let’s continue at the same pace in 2019. Happy New Year!
— Jean Marc Harion (@Harion) January 3, 2019

