
Oferta i warto!ci
Rok 2005 by! prze!omowy dla marki Tak Tak,
która przesta!a by" jedynie lini# produktow#
telefonii komórkowej sieci Era i sta!a si$
samodzieln# mark#. W momencie podj$cia
decyzji o wyodr$bnieniu Tak Taka przed Polsk#
Telefoni# Cyfrow# stan$!o wyzwanie okre%lenia
odpowiedniego charakteru i pozycjonowania
marki. Prace rozpocz$to od scharakteryzowania
grupy docelowej. Zaobserwowano, &e wszyst-
kie pre-paidy w Polsce staraj# si$ w ró&ny
sposób pozyska" tego samego konsumenta,
czyli m!odzie&. Tak Tak postanowi! prze!ama"
t$ konwencj$, skupiaj#c si$ nie tylko na nasto-
latkach, ale tak&e na doros!ych, którzy czuj# si$ 
„m!odzi duchem”. 

Tak Tak poprzez swoj# elastyczno%" i do-
stosowywanie si$ do indywidualnych potrzeb
klientów oferuje ci#g!e ulepszenia dotycz#ce
produktu i ca!ej strategii wprowadzania
nowych rozwi#za'. Tak Tak jako pierwszy
pre-paid postanowi! doceni" i nagradza"
lojalnych u&ytkowników – w ko'cu doros!o%"
to równie& d!ugie zwi#zki, wzajemne zaufanie
i docenianie partnera. W programie Im D!u&ej,
Tym Lepiej ceny za po!#czenia i SMS-y dla
sta!ych u&ytkowników s# co kilka miesi$cy
automatycznie obni&ane.

Tak Tak jest mark# weso!#, lekk# i z poczu-
ciem humoru. Tworzy aktywny %wiat, pe!en
delikatnych aluzji. Nie stara si$ jednak by" na
si!$ kontrowersyjny czy obrazoburczy. Jest dla
ludzi ambitnych, energicznych, którzy maj#
swoje aspiracje. Troch$ z przymru&eniem oka
przedstawia %wiat pozytywnej rzeczywisto%ci,
w której nie ma miejsca na smutek czy samot-
no%", a wszyscy s# mile widziani i dobrze si$
bawi#. I gdzie jest miejsce zarówno na m!odo%",
jak i na doros!o%". Wizja proponowana przez
mark$ Tak Tak jest atrakcyjna dla ka&dego,
kto uwa&a za wa&ny sta!y kontakt z bliskimi,
kto chce cieszy" si$ &yciem, nie zapominaj#c
o odrobinie pikanterii i szale'stwa.

Tak Tak jest przyk!adem tego, &e bacznie
obserwuj#c rynek i nowe trendy, mo&na
wyprzedzi" konkurencj$ i dostarczy" klientom
unikalnej warto%ci. Doro%li i m!odzie& zamiast
tylko m!odzie&y, muzyka i rozrywka, a nie tylko
rozmowy i SMS-y. W cenie s# stali i obecni

34 SUPERBRANDS POLSKA

www.era.pl

Tak Tak powsta! w 1998 r. Od tamtej pory wraz ze wzrostem atrakcyjno%ci us!ug pre-paid
na polskim rynku systematycznie rozszerza pakiet swoich us!ug, dostosowuj#c taryfy
do indywidualnych potrzeb klientów, którzy mog#, praktycznie nie ruszaj#c si$ z miejsca,
przez Internet lub SMS konfigurowa" swoje telefony i aktywowa" ró&ne us!ugi.
Nowoczesna i zró&nicowana oferta wp!ywa pozytywnie na innowacyjny wizerunek sieci.

34-35_ERA TAK TAK  14/12/06  18:23  Page 34

klienci, a nie tylko chwilowe promocje nastawione
na pozyskanie nowych.

Innowacje i promocje
Tak Tak w swojej komunikacji k!adzie bardzo du"y
nacisk na muzyk#. Muzyka – przyjemna i szybko
wpadaj$ca w ucho – jest obecna w ka"dej reklamie
Tak Taka. Cz#sto wyst#puj$ w nich mi#dzynarodowe
gwiazdy sceny muzycznej, czego najlepszym
przyk!adem by!a kampania z udzia!em zespo!u
Sugababes, s!uchanego zarówno przez m!odych,
jak i doros!ych. Tak Tak jest te" obecny na najwa"-
niejszych imprezach muzycznych w Polsce.
Wraz z muzycznymi stacjami radiowymi i telewizyj-
nymi – RMF FM, Radiem Eska, Roxy, Antyradiem,
MTV, VH1 – jest partnerem i wspó!organizatorem
najwi#kszych wydarze% muzycznych. 

Tak Tak postawi! tak"e na prze!omowe us!ugi
zwi$zane z muzyk$. Przyk!adem jest Granie na
Czekanie, jedyna us!uga na rynku, która pozwala
dzwoni$cemu s!ysze& specjalnie dla niego wybrany
utwór muzyczny lub oryginalne powitanie zamiast
tradycyjnego sygna!u oczekiwania na po!$czenie.
Us!uga ta to przyk!ad nie tylko innowacyjno'ci,
ale tak"e konsekwencji w budowaniu atrakcyjnej
marki.

Latem 2006 nad Ba!tykiem codziennie dzia!a!
Muzyczny Klub Tak Tak – nowoczesna ruchoma
platforma z multimedialnym wyposa"eniem,
na której dwóch poziomach mog!o si# bawi&
ponad 100 osób. Na dole znajdowa!y si# parkiet
taneczny i konsola did"ejów, a na pi#trze prze-
stronny taras widokowy, na którym organizowano
ciekawe imprezy, podczas których na ekranach
plazmowych emitowane by!y materia!y promocyjne
oraz teledyski MTV. Przeje"d"aj$cemu z jednej
miejscowo'ci do drugiej klubowi towarzyszy!y
specjalnie oznakowane skutery.

Kontekst rynkowy
Rynek telefonów na kart# rozwija si# dynamicznie
i charakteryzuje ci$g!ym wzrostem liczby u"ytkow-
ników. Ze wzgl#du na ich nieustannie rosn$ce
oczekiwania stawia on bardzo du"e wymagania nie

tylko przed mark$ Tak Tak, ale tak"e przed wszystkimi
operatorami. Konkurencja zwi$zana jest przede
wszystkim z ch#ci$ pozyskania tej samej grupy
klientów – m!odzie"y, której nie sta& jeszcze na tele-
fon z abonamentem. M!odzi ludzie, którzy najcz#'ciej
korzystaj$ z telefonów na kart#, s$ jednocze'nie
grup$ bardzo podatn$ na promocje cenowe,
dodatkowe bonusy i szybko podejmuj$c$ decyzj#
o zmianie sieci. Tak Tak stara si# dociera& równie"
do doros!ych „m!odych duchem”, przez co podkre'la,
"e jest otwarty na wszystkich – bez wzgl#du na wiek
– i dla ka"dego ma atrakcyjn$ ofert#.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Tak Tak jest jedn$ z najlepiej znanych marek
w systemie pre-paid. Stwierdzenie to znajduje
odzwierciedlenie nie tylko w udzia!ach w rynku,
ale tak"e w nagrodach i wyró"nieniach. Tak Tak
zosta! wybrany Studenckim Operatorem Roku 2004
w rankingu magazynu „Dlaczego” i portalu
www.korba.pl, a oferty Happy Taniej oraz Pakiety
Minut lub SMS-ów zosta!y uznane przez
„Rzeczpospolit$” za najatrakcyjniejsze w'ród aktu-
alnych ofert „na kart#” polskich operatorów
komórkowych.
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1998 
Tak Tak w Polsce, czyli
wprowadzenie marki
na rynek

2002 
Tak Tak za granic!, czyli
uruchomienie roamingu

2003
Internet dla Tak Tak

2005 
Tak Tak staje si" mark!
wspomagan! Ery 

& To, czego nie wiedzia#e$

& W us#udze Granie na Czekanie dost"pnych
jest ponad 4 tys. nagra', a w roku 2006 
nowo$ci w katalogu zosta#y wsparte kampani!
reklamow! z udzia#em zespo#u Sugababes,
którego przebój „Push the Button”
ustawi#o w swoim telefonie ponad 120 tys.
u(ytkowników

& Karaoke to kolejna po us#ugach Granie
na Czekanie i MP3 Omnix muzyczna oferta
dost"pna dla u(ytkowników sieci Era 
i Era Tak Tak, dzi"ki której mo(na $ci!gn!%
utwór #!cznie z tekstem na wy$wietlacz
telefonu. Do wyboru pozostaj! m.in.
najwi"ksze przeboje Czerwonych Gitar
i zestaw Old Hits z piosenkami The Beatles 

& Oko#o 105 tys. SMS-ów o tre$ci „SERCE”
wys#ali abonenci i u(ytkownicy Era, Tak Tak
i Heyah (Polska Telefonia Cyfrowa) podczas
14. Fina#u Orkiestry Wielkiej Orkiestry
)wi!tecznej Pomocy. Uzyskane w ten sposób
$rodki zosta#y przekazane przez Fundacj"
WO)P na ratowanie (ycia poszkodowanych
w wypadkach i na nauk" udzielania pierwszej
pomocy

To, czego nie wiedzia#e$
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niedziela, 16 grudnia 12


