
Website URL http://www.katalogstron.org/5205

Play dla Firm Łódź - doradca biznesowy
http://playlodz.pl

Play dla Firm oddział w Łodzi. Doradca Biznesowy Play pomoże przy przeniesieniu numeru, przedłużeniu
umowy oraz nowej aktywacji. Play to najdynamiczniej rozwijający się operator na polskim rynku telefonii
komórkowej i mobilnego Internetu. Dzięki ciągłej rozbudowie naszej sieci nadajników czwartej generacji już
ponad 80% Polaków może korzystać z naszych usług. Już teraz przyłącz się do rosnącego grona 5, 5 miliona
klientów naszej sieci, tak jak 70% wszystkich przenoszących numery którzy wybrali Play. Nasz doradca
biznesowy pomoże ci wybrać optymalną taryfę i przeniesie twój numer za darmo. Już dzisiaj skontaktuj się z
nami żeby ustalić termin bezpłatnej wizyty. Statystycznie na każde 10 osób, które przenoszą numer aż 7 osób
wybiera PLAY - mamy 70% udziału w MNP. Na koniec 2010 roku z usług PLAY korzystało już 5 162 744
klientów co stanowi prawie 50% wzrost bazy klientów w porównaniu z rokiem 2009. Na koniec roku ponad
700 tysięcy klientów korzystało z usług mobilnego dostępu do Internetu Play Online, co czyni z PLAY
jednego z dwóch głównych graczy na tym rynku. PLAY rozpoczął 2011 rok od bardzo intensywnej ofensywy
komunikacyjnej promującej korzystanie ze smartfonów w profilowanych taryfach All Inclusive i w oparciu o
największy zasięg idealnego dla smartfonów szybkiego Internetu 4G.
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