
Oferta i warto!ci
Nokia !"czy ludzi i umo#liwia im dost$p do informacji
za pomoc" !atwych w u#yciu innowacyjnych pro-
duktów, takich jak telefony komórkowe, komputery
multimedialne oraz rozwi"zania do fotografii i wideo,
gier, multimediów, pracy zawodowej i komunikacji
w firmie. Z urz"dze% mobilnych marki Nokia korzy-
staj" dzi& ludzie w ponad 130 krajach – u#ywaj" ich
do codziennej komunikacji, w biznesie, dla rozrywki,
a nawet jako modnych dodatków.

Nokia k!adzie du#y nacisk na korporacyjn" odpo-
wiedzialno&' spo!eczn" (od 2002 r. publikuje roczne
raporty dotycz"ce CSR), transparentno&' finansow"
(publikuje roczne i kwartalne wyniki finansowe) oraz
na kwestie ekologii (produkty Nokia s" bezpieczne,
nie zanieczyszczaj" &rodowiska i zu#ywaj" minimaln"
ilo&' energii). Warto&ci te s" fundamentalne, by
budowa' zaufanie do firmy oraz jej dobr" reputacj$. 

Innowacje i promocje
Centra bada% i rozwoju Nokia znajduj" si$ w 11 krajach,
a w 8 zlokalizowane s" zak!ady produkcyjne. Dzi$ki
szczegó!owym badaniom firma zapewnia swoim
klientom szybki dost$p do najnowszych technologii.
Nokia, wprowadzaj"c na rynek Nokia 5110, jako
pierwsza zaproponowa!a u#ytkownikom kolorowe
obudowy, które mogli samodzielnie wymienia'.
W 2001 r. wprowadzi!a na rynek telefon Nokia 7650
– pierwszy na &wiecie telefon z wbudowanym apa-
ratem fotograficznym dzia!aj"cy w sieciach GSM.
Nale#"cy do multimedialnej Nserii komputer multi-
medialny Nokia N92 to pierwsze urz"dzenie, na któ-
rym mo#na ogl"da' cyfrow" telewizj$. Wprowadzaj"c
na rynek w trakcie paryskiego tygodnia mody na
jubileuszowym pokazie mody s!ynnego projektanta
Kenzo model Nokia 8210, firma sta!a si$ równie#
pionierem w segmencie „modnych” telefonów.
Najnowsze telefony nale#"ce do tej kategorii to
inspirowane sztuk" egzotycznych plemion i moty-
wami etnicznymi Nokia 7373 i Nokia 7390. Nokia
stworzy!a tak#e produkty prze!omowe – po!"czenie
konsoli do gier z telefonem komórkowym, czyli
Nokia N-Gage i Nokia N-Gage QD.

Aby zainteresowa' u#ytkowników telefonów
komórkowych now" form" komunikacji, MMS-ami,
Nokia stworzy!a w lutym 2005 r. platform$ interneto-
w" moBlog.pl. Obecnie prawie 50 tys. osób prowadzi
tam swoje internetowe pami$tniki ilustrowane
zdj$ciami przesy!anymi przez MMS. Ten pierwszy
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Nokia to jedna z najcenniejszych marek &wiata. Esencj$ marki, produktów i dzia!alno&ci firmy
Nokia stanowi" jako&' i innowacyjno&'. Celem, jaki stawia sobie ten najwi$kszy na &wiecie
producent telefonów komórkowych i urz"dze% mobilnych, lider w dziedzinie produkcji sprz$tu,
tworzenia rozwi"za% oraz &wiadczenia us!ug operatorom sieci, jest poprawianie komunikacji
mi$dzyludzkiej i poszukiwanie nowych sposobów wymiany informacji.
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serwis moBlogowy w Polsce jest jednocze!nie
najwi"ksz# tego typu inicjatyw# w kraju i jedn#
z najwi"kszych na !wiecie.

Dzia$ania marketingowe Nokia obejmuj# spon-
soring ró%nych przedsi"wzi"& muzycznych i sporto-
wych. W 2006 r. na zorganizowanym w Warszawie
festiwalu muzycznym Nokia Trends bawi$o si"
ponad 5 tys. m$odych ludzi. W 2005 r. mieszka'cy
Wroc$awia wzi"li udzia$ w snowboardowej imprezie
Leave No Trace by Nokia, warszawiacy próbowali
swoich si$ w sportach ekstremalnych podczas Nokia
City Event, a mieszka'cy Trójmiasta mieli mo%liwo!&
podziwiania okaza$ych trimaranów, które przycumo-
wa$y do Polski w ramach Nokia Oops Cup.

Nokia prowadzi tak%e programy edukacyjne dla
m$odzie%y. W 2006 r. wspólnie z Wydzia$em Wzor-
nictwa Przemys$owego Akademii Sztuk Pi"knych
w Warszawie zorganizowa$a po raz pierwszy w Polsce
program Nokia Only Planet. W tym roku odby$a si"
tak%e 6. edycja programu Make a Connection
– przy$#cz si"! Program promuje w!ród m$odych
Polaków ide" wolontariatu poprzez dotacje i szko-
lenia przy realizacji projektów.

Kontekst rynkowy
Nokia !ci!le wspó$pracuje ze wszystkimi operatorami
sieci komórkowych na polskim rynku telefonii
komórkowej: z Polsk# Telefoni# Cyfrow# (operatorem
sieci Era), Polsk# Telefoni# Komórkow# Centertel
(operatorem sieci Orange) oraz firm# Polkomtel
(operatorem sieci Plus GSM). Od momentu wej!cia
na polski rynek firma Nokia mia$a bardzo siln# pozycj"
– na pocz#tku lat 90. dostarcza$a infrastruktur"
potrzebn# do budowy sieci komórkowych,
a w momencie uruchomienia sieci GSM od razu

zdoby$a pozycj" czo$owego dostawcy telefonów
komórkowych i utrzymuje t" pozycj" do dzi!.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
W rankingu 100 najbardziej warto!ciowych marek
!wiata opublikowanym w lipcu 2005 r. przez
„Business Week” Nokia znalaz$a si" na szóstym miejscu
w !wiecie i pierwszym w Europie. Firma otrzyma$a
wiele presti%owych nagród, m.in. w badaniu
TheMost Trusted Brand 2006 organizowanym przez
„Reader’s Digest” w 14 krajach Europy zosta$a uhono-
rowana Z$ot# Statuetk# w kategorii Telefon Komór-
kowy. Równie% w badaniu reputacji marek Premium
Brand 2006 firmie Nokia przyznano presti%owy tytu$
Marki Najwy%szej Reputacji w kategorii Telekomunikacja.

Pod koniec 2005 r. z telefonów komórkowych
korzysta$o na ca$ym !wiecie 2,2 mld ludzi. Nokia
szacuje, %e do 2008 r. liczba ta zwi"kszy si" do 3 mld.
Nowi u%ytkownicy telefonów to g$ównie mieszka'cy
(rodkowego Wschodu, Afryki, Ameryki )aci'skiej

i po$udniowej Azji. Bior#c pod uwag" te statystyki,
Nokia stara si" rozwija& ofert" urz#dze' i rozwi#za'
osi#galnych dla mieszka'ców tych regionów. 

Firma Nokia zauwa%a tak%e, %e mo%liwo!ci komu-
nikacji mobilnej w pewnych obszarach pokrywaj#
si" z funkcjami dotychczas przypisywanymi kompu-
terom i aparatom cyfrowym. U%ytkownicy telefonów
komórkowych mog# korzysta& z nich na wiele
sposobów: kr"c#c filmy wideo, s$uchaj#c muzyki,
graj#c w gry lub surfuj#c po Internecie. W$a!nie
dlatego produkty Nokia s# wyposa%ane w coraz
nowocze!niejsze rozwi#zania technologiczne,
optyk" Carl Zeiss czy zabezpieczenia antywirusowe
najnowszej generacji.

Maj#c na uwadze fakt, %e dzi"ki mobilno!ci we
wspó$czesnym biznesie wzrasta produktywno!&
i zysk oraz zyskuje si" redukcj" kosztów i przewag"
konkurencyjn#, Nokia unowocze!nia i rozwija roz-
wi#zania biznesowe w swoich telefonach komórko-
wych oraz zamierza produkowa& nowe urz#dzenia,
tworzy& infrastruktur", oprogramowanie oraz
!wiadczy& us$ugi zorientowane na rynek biznesowy.
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1865 
In!ynier górnictwa Fredrik
Idestam za"o!y" w Tampere
w po"udniowo-zachodniej
Finlandii zak"ad
przetwórstwa drewna,
który wkrótce przeniós" do
s#siedniej miejscowo$ci
Nokia

1898 
W Helsinkach powstaj#
Fi%skie Zak"ady Gumowe,
których g"ównym
produktem by"y kalosze,
wkrótce zmieniaj#
lokalizacj& i przenosz# si&
do Nokii

1912 
Powstaje Fi%ska Fabryka
Kabli, która równie!
przenosi si& do Nokii

1967 
Fuzja Nokia Ab (dzia"aj#cej
w przemy$le drzewnym
i energetyce), Suomen
Gummitebdas Oy
(produkuj#cej wyroby
z gumy) oraz Suomen
Kaapelitchdas Oy
(produkuj#cej kable
telefoniczne
i energetyczne) – powstaje
Nokia Corporation 

1981 
Pierwsze telefony
samochodowe Nokia
dzia"aj#ce w Skandynawii
w pierwszej na $wiecie
mi&dzynarodowej sieci
telefonii komórkowej
(system NMT) 

1987 
Nokia opracowuje
pierwszy 
przeno$ny telefon
komórkowy

1992 
Nokia rozpoczyna
dzia"alno$' w Polsce 

& Od wprowadzenia modelu Mobira Senator
do wrze$nia 2005 r. Nokia wprowadzi#a
na rynek oko#o 400 modeli telefonów

& Pierwsze telefony firmy Nokia – seria Nokia
2100 wprowadzona w 1994 r. – osi!gn"#y
#!czn! sprzeda' na poziomie 20 mln sztuk

& W 2004 r. Nokia wyprodukowa#a 207,7 mln
telefonów, co daje $rednio 6,5 telefonu
na sekund"

& Najlepiej sprzedaj!cy si" telefon na $wiecie
– Nokia 3310/Nokia 3330 – od swojego
debiutu w 2000 r. do wycofania go z rynku
w pocz!tku 2005 r. osi!gn!# sprzeda' 126 mln
sztuk (dla porównania: ca#kowita sprzeda'
wszystkich telefonów Nokia w latach 
1991-1998 wynios#a 100 mln sztuk)

& Gdyby wszystkie sprzedane telefony Nokia
3310/Nokia 3330 u#o'y% jeden za drugim,
to powsta#y w ten sposób pas d#ugo$ci ponad
13,5 tys. km #!czy#by Helsinki z Santiago,
stolic! Chile

To, czego nie wiedzia#e$
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