
Oferta i warto!ci
Era jest !wiadoma, "e z roku na rok zmieniaj# si$
potrzeby i preferencje u"ytkowników telefonii ko-
mórkowej w Polsce, co ma du"y wp%yw na dzia%ania
podejmowane przez Er$. Rok 2005 by% czasem zmian
w architekturze marki Era. Nadrz$dny cel dzia%a&
stanowi%o uporz#dkowanie portfela produktowego,
tak by by% on jak najbardziej dopasowany do potrzeb
coraz bardziej wymagaj#cego polskiego konsumenta.
Ka"dej marce przydzielono odpowiednie role, dzi$ki
czemu lepiej mog# one dociera' do wyznaczonych
dla nich segmentów nabywców. W wyniku tych
dzia%a& zosta%y wyodr$bnione dwie submarki – Era Fun
i Era Biznes, a tak"e marki wspomagane – Tak Tak
i Blue Connect. 

Era Fun to marka dla m%odzie"y, dlatego jest pe%na
zabawy, rado!ci, entuzjazmu i spontaniczno!ci –
wszystkiego, co wi#"e si$ z m%odo!ci#. Od strony
produktowej pozwala natomiast na wi$ksz# swobod$
w u"ytkowaniu telefonu ni" klasyczny abonament.
Era Biznes to z kolei zupe%nie inny segment klientów,
tutaj liczy si$ partnerskie podej!cie, elastyczno!'
oraz gwarancja niezawodno!ci w dzia%aniu. 

Tak Tak to marka dla doros%ych „m%odych duchem”,
pe%na zabawy i flirtu, w której najwa"niejsz# rol$
odgrywaj# relacje damsko-m$skie. Blue Connect jest
mark#, która przenosi !wiat Internetu i nowoczesnych
technologii do telefonu komórkowego. To marka,
której warto!ci, takie jak pewno!', szybko!' i nieza-
wodno!', s# odpowiedzi# na dynamicznie zmienia-
j#cy si$ !wiat telefonii komórkowej i zwi#zan# z tym
potrzeb$ bycia w ci#g%ym kontakcie z otoczeniem. 

Innowacje i promocje
W pa(dzierniku 2006 r. Polska Telefonia Cyfrowa roz-
pocz$%a !wiadczenie us%ug telefonii stacjonarnej,
wprowadzaj#c na rynek now# ofert$ pod nazw# Era
Domowa i Era Firmowa. Umo"liwia ona abonentom
prywatnym i biznesowym sieci Era korzystanie z te-
lefonii stacjonarnej dzia%aj#cej w oparciu o bezprze-
wodow# infrastruktur$ PTC. Jest to pierwsza tak
kompleksowa oferta telekomunikacyjna na polskim
rynku, na któr# sk%adaj# si$ m.in. telefonia komórkowa,
stacjonarna oraz szybki bezprzewodowy dost$p do
Internetu. W pierwszym etapie us%uga dost$pna b$-
dzie w 37 z 49 stref numeracyjnych odpowiadaj#cych
by%ym województwom i obejmie swym zasi$giem
85 proc. ludno!ci Polski – docelowo us%uga dost$pna
b$dzie we wszystkie 49 strefach numeracyjnych.

32 SUPERBRANDS POLSKA

www.era.pl

Era dostrzega w ludziach ich unikalno!' i odr$bno!', dlatego stara si$ jak najlepiej pozna'
i zrozumie' potrzeby swoich klientów bez wzgl$du na to, kim s#, co robi# i jaki maj# styl "ycia.
Era oferuje im najnowocze!niejsze us%ugi i indywidualne rozwi#zania zawsze najwy"szej jako!ci,
które wyró"niaj# si$ w dynamicznym !wiecie telefonii komórkowej i potrafi# sprosta'
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagaj#cych klientów.
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Era dok!ada wszelkich stara", by ka#dy produkt
i us!uga by!y jak najbardziej przydatne i u#yteczne
dla ka#dego u#ytkownika Ery, dostosowuje do ich
potrzeb swoj$ ofert% i dociera do grup odbiorców
o zupe!nie innych oczekiwaniach. Doskona!ym
przyk!adem s$ taryfy Komfort. Ju# sama nazwa budzi
bardzo pozytywne skojarzenia. Du#a liczba opcji po-
zwala swobodnie komponowa& najlepsze dla ka#-
dego us!ugi, przez co odnosi si% wra#enie, #e taryfy
Komfort wr%cz same dopasowuj$ si% do u#ytkownika. 

Era to jednak nie tylko oferta dla masowego
konsumenta. To równie# szeroka gama produktów
i us!ug trafiaj$cych do niezwykle wymagaj$cych
klientów biznesowych, którzy oczekuj$ od Ery szyb-
ko'ci i niezawodno'ci. Oferta Ery Biznes, z taryfami
specjalnie zaprojektowanymi dla ró#nych rodzajów
firm i us!ugami wspieraj$cymi komunikacj%, kontro-
l% wydatków w firmie odpowiada na ich oczekiwa-
nia. Szczególn$ uwag$ oferowan$ zarówno klien-
tom indywidualnym jak i instytucjonalnym jest
blueconnect – najszybszy bezprzewodowy Internet.
Pozycjonowanie produktu i sposób promowania
spowodowa!, #e blueconnect sta! si% synonimem
kategorii.

Od samego pocz$tku marka Era budowana jest
w dwóch sferach – funkcjonalnej oraz emocjonalnej.
Sfera funkcjonalna ma na celu prezentacj% oferty
i przedstawienie zalet sieci. W sferze emocji chodzi
przede wszystkim o pokazanie, jak wa#ny jest dla
Ery konsument i jego potrzeby. Marka stara si%
o stworzenie tak trwa!ej wi%zi z klientami, by czuli
si% doceniani i szanowani. Wraz z racjonalnymi ko-
munikatami, których celem jest jak najprostsze
przekazanie oferty, Era udowadnia kompetentno'&
swoich dzia!a", zyskuj$c zaufanie u#ytkowników. 

W komunikacji sieci Era najwa#niejsz$ rol% odgry-
waj$ ludzie: to oni pokazuj$, jak korzysta& z mo#li-
wo'ci telefonii komórkowej w ró#nych sytuacjach
#yciowych i zawodowych. Obowi$zuje przy tym
zasada, #e przedstawiane s$ prawdziwe osoby w ich
otoczeniu, a nie wystylizowane i nienaturalne
postacie. Dzi%ki temu, #e s$ to ciekawe i wyraziste

osobowo'ci, czyni$ one komunikacj% sieci Era nie
tylko interesuj$c$, ale tak#e wiarygodn$. 

Era od zawsze stara si% przybli#y& 'wiat telefonii
komórkowej w sposób zrozumia!y, zach%caj$c klientów
do prze!amywania barier w korzystaniu z nowych
technologii. Dlatego has!em sieci Era jest „Mo#esz
wi%cej”. Symbolizuje ono zobowi$zanie marki do
zapewnienia ci$g!ego rozwoju, a ponadto otwiera
drzwi nowym mo#liwo'ciom, rozwijaj$cej si% komu-
nikacji i wspó!czesnym rozwi$zaniom. Kontynuacj$
strategii „Mo#esz wi%cej” s$ has!a, które wesz!y ju#
do j%zyka codziennego: „Takie rzeczy tylko w Erze”
i „Tak to Panu tylko w Erze dopasuj$”. Has!a te s$
wyró#nikiem Ery jako marki, która najlepiej rozumie
indywidualne potrzeby klientów i na nie odpowiada.

Wa#n$ rol% w formu!owaniu strategii komunika-
cji, jak równie# w doprecyzowaniu oferty odgrywaj$
badania konsumenckie. Stanowi$ one nieodzowny
element w budowaniu wizerunku marki Era, pozwa-
laj$c wcze'niej zidentyfikowa& i zrozumie& oczeki-
wania oraz potrzeby zarówno aktualnych, jak i po-
tencjalnych u#ytkowników. 

Kontekst rynkowy
Rynek telefonii komórkowej w Polsce jest bardzo konku-
rencyjny. Efektem tego s$ coraz ni#sze ceny rozmów,
SMS-ów oraz telefonów komórkowych. Era utrzymu-
je mocn$ pozycj% rynkow$, budowan$ od pocz$tku
swojego istnienia w oparciu o zrozumienie potrzeb
i oczekiwa" klientów. Pod koniec 2005 r. oko!o 29,2 mln
konsumentów (prawie 76,2 proc.) posiada!o telefon ko-
mórkowy, przy czym 10,2 mln z nich to klienci sieci Era.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Rynek telefonii komórkowej jest ca!y czas rynkiem

rozwijaj$cym si%, a wzrastaj$ce oczekiwania polskiego
konsumenta oraz coraz silniejsza konkurencja b%d$
wymaga!y od Ery szukania nowych rozwi$za" coraz

lepszych, nowocze'niejszych produktów i us!ug.
Jest to sposób, który pozwoli Erze utrzyma& siln$
i trwa!$ pozycj%, któr$ ma obecnie, a której dowodem
s$ liczne nagrody i wyró#nienia:
( Sie& Era zosta!a uznana najpopularniejsz$ polsk$ mar-

k$ telekomunikacyjn$ w trzeciej edycji europejskich
bada" konsumenckich European Trusted Brands

( Najbardziej Ceniona Marka Telefonii Komórkowej
w rankingu tygodnika „Wprost” i Certyfikat
„Wprost” za Era Hot@spot 

( Marka ERA zosta!a wyró#niona przez ekspertów
rynku mediowego w konkursie „Sukces w mar-
ketingu” – rankingu najlepszych marek organizo-
wanym przez „Puls Biznesu” 

( PTC (w!a'ciciel marki i operator sieci) uznana reklamo-
dawc$ roku w konkursie Klubu Twórców Reklamy

( Era najmodniejsz$, najbardziej dynamiczn$
i przebojow$ mark$ w rankingu miesi%cznika „Brief” 

( Era mark$ najbardziej godn$ zaufania w bran#y
telekomunikacyjnej (The Most Trusted Brand)
w rankingu „Reader’s Digest” 

( Era otrzyma!a Z!oty Komputer za najlepsze us!ugi
i produkty w konkursie „Komputer )wiat” 

( Pierwsze miejsce dla PTC w rankingu operatorów
telekomunikacyjnych „Warsaw Business Journal” 
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2000 
Pierwszy w Polsce
pokaz GPRS

2001 
Z sieci mo!e korzysta"
99 proc. Polaków

2001 
Pierwszy w Polsce
pokaz UMTS

2002 
Era jako pierwsza w Polsce
uruchamia us#ug$ MMS
i jednosekundowe
naliczanie

2003
Era najpopularniejsz%
polsk% mark%
telekomunikacyjn% 

2005 
10,2 mln abonentów
w sieci Era

1996 
Launch Ery 

1997 
111 111 abonentów

1998 
Zasi$g 90 proc.
mieszka&ców ca#ej Polski 

1999 
Milion abonentów

& Na pocz!tku swojej dzia#alno$ci Era mia#a
104 stacje bazowe, co pozwala#o osi!gn!%
zasi"g 13,2 proc., aktualny zasi"g to 96,5 proc.
terytorium i 99,55 proc. mieszka'ców Polski

& Na pocz!tku dzia#alno$ci sieci Era minuta
rozmowy kosztowa#a 1,69 z# netto, obecnie
mo(na rozmawia% za 0,30 gr netto

&Od pocz!tku dzia#alno$ci telefonii komórkowej
w Polsce Era utrzymuje si" niezmiennie na
poziomie TOP OF MIND, czyli jest wymieniana
jako pierwsza marka telefonii komórkowej
przez konsumentów

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


