We wrześniu 2005 roku sieć Plus rozpoczęła świadczenie usługi mobilnego internetu w ramach opłaty
abonamentowej. Nowa marka – iPlus – szybko zyskała pozycję lidera dzięki atrakcyjnej ofercie dopasowanej zarówno
do potrzeb klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a także swobodnemu i wyjątkowo wygodnemu dostępowi do
sieci. Wyróżnikiem iPlusa szybko okazały się również innowacyjne technologie i nowoczesne usługi.
Oferta i wartości
Oferta iPlusa jest skonstruowana tak, by
odpowiadała na najrozmaitsze potrzeby
konsumentów. W internecie mobilnym
najważniejsza jest pełna swoboda dostępu
i wygoda korzystania. Jeśli klient szczególnie intensywnie korzysta z internetu, ma
możliwość włączenia usługi iPlusopobieracz, dzięki której może cieszyć się nielimitowanym dostępem do sieci nawet przez
12 godzin (w godzinach nocnych
i porannych).
Wśród innych udogodnień warto wymienić:
• 6 planów cenowych dopasowanych do
intensywności korzystania z internetu,
• możliwość przetestowania usługi bez
konieczności ponoszenia kosztów rezygnacji,
• możliwość zawarcia umowy jedynie na
12 miesięcy wraz z zakupem modemu,
• możliwość zakupu samej karty SIM przez
osoby już posiadające modem (iPlus na
kartę, iPlus bez modemu).
iPlus ma także oferty przeznaczone
specjalnie dla studentów, którym w pełni
swobodny dostęp do intenetu jest niezbędny
do efektywnej nauki.
Dla stałych klientów sieci Plus są
przygotowane oferty specjalne z wyższymi
limitami transferu oraz bezpłatnym dostępem do sieci przez telefon komórkowy.
Innowacje i promocje
Pozycja lidera na rynku zobowiązuje. iPlus
stale pracuje nad wprowadzaniem nowych
produktów oraz udoskonaleniem już istniejących. Jako pierwszy na rynku wprowadził
usługę iPlusopobieracz, która pozwala
cieszyć się nieograniczonym dostępem do
internetu nawet przez pół doby (w godzinach
24.00–9.00 lub 24.00–12.00).
W listopadzie 2009 roku wprowadzono
technologię HSPA+ umożliwiającą jeszcze
większą szybkość i swobodę korzystania
z internetu. Dzięki niej klienci iPlusa mogą
surfować w sieci przy prędkości łącza
dochodzącej do 21 Mb/s.
iPlus jako pierwszy wprowadził m.in.:
• dostęp do internetu typu prepaid (iPlus
Simdata),
• możliwość przywrócenia pełnej prędkości
transferu (iPlus Extra),
• możliwość wypróbowania usługi (Weź
na próbę),
• usługę iPlusopobieracz, która umożliwia
nielimitowane korzystanie z internetu
w dzień i w nocy.
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atuty to brak przywiązania do miejsca,
a często także brak sieci dostępowej operatorów stacjonarnych. Te właśnie czynniki
spowodowały, że na koniec roku 2009 około
27 proc. użytkowników internetu było
klientami operatorów sieci mobilnych.
W 2009 roku liderem na rynku świadczenia usług mobilnego dostępu do internetu za
pomocą modemów był Polkomtel S.A.
Spółka zwiększyła swoje udziały o prawie
cztery punkty procentowe w stosunku do
ubiegłego roku i na koniec roku 2009 miała
około 40 proc. udziałów pod względem
aktywnych modemów 2G/3G (dane UKE).
2005 Wystartował iPlus
Kontekst rynkowy
W roku 2009 całkowita wartość polskiego
rynku usług dostępu do sieci wzrosła o około
7,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego
i wyniosła 4,07 mld zł. Także liczba użytkowników internetu mobilnego 2G/3G była
prawie dwukrotnie wyższa i wyniosła około

2,1 mln, co stanowi przyrost o 98 proc.
Konsumenci zaczynają postrzegać możliwość korzystania z internetu przez sieć GSM
jako substytut dostępu stacjonarnego.
Dlatego dalszy równie dynamiczny wzrost
liczby użytkowników tej formy dostępu do
sieci jest bardzo prawdopodobny. Jej główne

2006 Została wprowadzona do oferty
usługa iPlus Office BlackBerry
2007 Nastąpiło uruchomienie
prędkości do 7,2 Mb/s

To, czego nie wiedziałeś
J Mobilne życie Polaków.

iPlus jest twórcą ruchu
dyskusyjnego na temat zmian,
które zachodzą w życiu Polaków
pod wpływem mobilności.
Więcej w raporcie dostępnym
na www.iplus.pl.

www.iplus.pl

Osiągnięcia
i perspektywy
iPlus od dawna szczyci
się największym zasięgiem mobilnego internetu, obejmującym
ponad 99 proc. populacji Polaków.
Z superszybkiej technologii transmisji danych
HSDPA można korzystać
w 2000 miejscowości
zamieszkanych przez
ponad 60 proc. ludności kraju. W listopadzie
2009 roku iPlus wprowadził wspomniane
innowacyjne rozwiązanie
HSPA+, które pozwala
osiągać prędkość
łącza do 21 Mb/s.
Obecnie technologia
ta jest dostępna już
w 22 miastach. W roku
2011 planowane jest
uruchomienie oferty
opartej na technologii
CDMA. Będzie to
alternatywa dla HSPA+,
która pozwoli dotrzeć
z szybkim bezprzewodowym internetem
na obszary wiejskie
oraz słabiej
zurbanizowane.

J Transmisje programów live.

Dzięki szybkości i wydajności iPlusa
za jego pośrednictwem realizowane
są programy na żywo w internetowej
telewizji LookrTv.

J Weź na próbę. iPlus jest pewien

swojej jakości. I dlatego oferta Weź
na Próbę pozwala na przetestowanie
produktów bez konieczności
ponoszenia kosztów rezygnacji.
Więcej na www.iplus.pl

Awards podczas Mobile World Congress
w Barcelonie. Z analizy przeprowadzonej
w sierpniu 2010 r. przez Politechnikę
Warszawską wynika, że iPlus uzyskał
największą średnią szybkość pobierania
danych (4,4 Mb/s) zmierzoną w 9 największych miastach na przełomie lipca i sierpnia 2010 roku.
Pełna analiza pomiarów dostępna na www.iplus.pl

Powody do dumy
Wyjątkowa jakość
usług iPlusa była
wielokrotnie potwierdzana. W 2008 roku
usługi iPlusa wygrały
w niezależnych testach
zorganizowanych przez
„Komputer Świat”
i Telix.pl. Redakcje
sprawdzały w nich
praktyczne możliwości korzystania z internetu, takie jak zasięg w poszczególnych
lokalizacjach, szybkość pobierania i wysyłania plików i czas potrzebny na przesłanie
pakietów między serwerami. Najstabilniej
pracującym modemem był ten pracujący
w sieci Plus. W 2010 roku iPlus otrzymał
Wirtualny Telefon za Ofertę Roku 2009
– nagrodę przyznawaną liderom polskiego
rynku teleinformatycznego przez miesięcznik „Mobile Internet”.
Oferowany w iPlusie router Novatel
Wireless MiFi 2352 w 2010 roku otrzymał
prestiżową nagrodę Global Mobile
2008 Jakość iPlusa została nagrodzona
w niezależnych testach
„Komputer Świata” i Telix.pl

2010 iPlus jako pierwszy operator
w Polsce wprowadził do oferty
iPada WiFi + 3G 16 GB

2009 Polkomtel S.A. jako pierwszy
operator w Polsce testował
technologię HSPA+ z prędkością
łącza do 21 Mb/s

2010 Polkomtel S.A. testuje technologię
4. generacji LTE, która umożliwia
pobieranie danych z prędkością
do 100 Mb/s
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