
QUÈ ÉS AUTOTV? QUI GAUDIRÀ DE AUTOTV?

AuToTV és un sistema únic i revolucionari que permetrà veure
la televisió als mitjans de transport gràcies a la tecnologia

Tots els usuaris que tinguin al seu vehicle un sistema de
recepció i reproducció de senyal podran gaudir d’aquestla televisió als mitjans de transport gràcies a la tecnologia

DVB-SH. AuToTV retransmetrà els continguts audiovisuals a
tots els estats de la Unió Europea mitjançant una nova

recepció i reproducció de senyal podran gaudir d’aquest
servei, a més a més, l’AuToTV és totalment gratuït pels
usuaris dels vehicles.tots els estats de la Unió Europea mitjançant una nova

infrastructura via satèl·lit.
usuaris dels vehicles.
AuToTV tindrà cobertura a tots els països de la Unió Europea.

ELS CLIENTS. QUÈ VEUREM A AUTOTV?

Els nostres principals clients seran els operadors audiovisuals
que actualment retransmeten la seva programació a través deque actualment retransmeten la seva programació a través de
la TDT. Les cadenes, de tota la UE, podran contractar un
servei de retransmissió per país per 5M€ a l’any, o un servei de
retransmissió global a tota la UE per 7M€ a l’any.retransmissió global a tota la UE per 7M€ a l’any.

LA EVOLUCIÓ ECONÒMICA? COMPETÈNCIA?LA EVOLUCIÓ ECONÒMICA? COMPETÈNCIA?
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Actualment no existeix cap altre servei igual a Europa ni cap
altre companyia amb capacitat per desenvolupar la
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s altre companyia amb capacitat per desenvolupar la
infrastructura necessària.
Altres productes similars poden ser la televisió al mòbil i els
DVD portàtils, productes que no ofereixen les mateixes

Contacto
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acceptació baixa -176.828.500 18.664.000 60.871.600 100.821.600 140.821.600 180.871.600 220.871.600

-300

-200

-100 DVD portàtils, productes que no ofereixen les mateixes
característiques que el nostre, ja que el primer és de pagament
i el segon no ofereix una programació a temps real.

Gestio de Xarxes i Planificació de Serveis

Dept. Enginyeria Telemàtica 

Acceptació baixa -176.828.500 18.664.000 60.871.600 100.821.600 140.821.600 180.871.600 220.871.600

Acceptació mitja -176.828.500 33.664.000 75.871.600 165.821.600 230.821.600 295.871.600 360.871.600

Acceptació prevista -176.828.500 79.664.000 290.871.600 490.821.600 600.821.600 637.871.600 637.871.600

i el segon no ofereix una programació a temps real.

Gestio de Xarxes i Planificació de Serveis
Planificació de Prestació de Serveis

Ignasi Blanco Sastre
ignasi.blanco@estudiant.upc.edu

Joan Vila Canals
La inversió inicial no supera els 176M€. El servei començarà a generar beneficis el segon any i està previst que recuperi
la inversió inicial al tercer any de funcionament. Al cap dels anys es preveuen uns beneficis constants de 637M€ anuals.

Joan Vila Canals
joan.vila.canals@estudiant.upc.edu

Prof. Xavier Castillo
xavier.castillo@upc.edu

la inversió inicial al tercer any de funcionament. Al cap dels anys es preveuen uns beneficis constants de 637M€ anuals.


