
Oferta i warto!ci 
Warto!ci marki Heyah skupiaj" si# wokó$ trzech obsza-
rów: oferty, zasad dzia$ania oraz komunikacji z grup"
docelow". Heyah stara si# by% zawsze konkurencyjna,
prezentuj"c jak najkorzystniejsz" ofert# podstawow"
oraz najatrakcyjniejsze oferty specjalne. Ofert" i produk-
tami Heyah stara si# $ama% bariery cenowe. Cz#sto
jako pierwsza odwa&nie pokazuje, &e poprzeczk# ceno-
w" zawsze da si# obni&y%, znajduj"c nowe rozwi"zania.

U&ytkownicy ceni" jej otwarto!% i bezpo!rednio!%.
Dlatego Heyah przywi"zuje tak wielk" wag# do tego,
aby by% otwarta, bezkompromisowa i szczera we
wszystkim, co robi i komunikuje. Dzi#ki temu jest
wiarygodna i godna zaufania, co przedk$ada si# na
lojalno!% jej u&ytkowników. 

Heyah wprowadza nowe rozwi"zania, a istniej"ce
ju& na rynku prezentuje w nowy, !wie&y sposób. Ta
innowacyjno!% jest wyra&ana poprzez styl komunika-
cji, form# kreatywn" oraz ofert# b#d"c" wyzwaniem
dla konkurentów. Ka&dy pomys$ komunikacyjny Heyah
zaskakuje i dzi#ki temu marka ta jest wci"& aktualna
i atrakcyjna. 

Innowacje i promocje 
Ka&da z kolejnych kampanii Heyah odnosi$a sukces
zarówno w warstwie biznesowej, wizerunkowej, jak
i komunikacyjnej – dzi#ki wykorzystaniu !wie&ych
rozwi"za' kreatywnych i pokazywaniu !wiata Heyah
w nowych i zaskakuj"cych kontekstach. Najwa&niejszym
przekazem, na którym zosta$a oparta strategia marki,
by$a ogromna niech#% m$odych ludzi do tzw. !ciemy.
Zdecydowano wi#c, &e Heyah stanie si# mark" „bez
!ciemy”, bez drobnego druku i ukrytych dop$at
w ofertach. Te warto!ci odzwierciedlone zosta$y nie
tylko w komunikacji, ale tak&e we wszystkich innych
dzia$aniach marki: ofercie, sprzeda&y i dystrybucji.
Heyah ustanowi$a tym samym nowe zasady na rynku
telefonii pre-paid. Jako pierwsza marka zaoferowa$a
jedn" prost" taryf#, jednosekundowe naliczanie
i niskie ceny. Zrezygnowano z salonów sprzeda&y,
po$o&ono nacisk na sprzeda& w kioskach, centrach
handlowych, na stacjach benzynowych, a centrum
informacji umieszczono w Internecie. 

Regu$y, które ustanowi$a Heyah, zosta$y przyj#te
tak&e przez pozosta$e marki telefonii pre-paid, które
dostosowa$y swoje oferty do nowych wymogów
rynku. Chc"c unikn"% walki tylko i wy$"cznie cenowej,
Heyah postawi$a tak&e na zawsze szczere i uczciwe
podej!cie do klienta. 
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Heyah to skierowana do m$odych ludzi oferta telefonów na kart# (pre-paid), wprowadzona przez
Polsk" Telefoni# Cyfrow" (PTC) 13 marca 2004 r. Wraz z wej!ciem na rynek telefonii komórkowej
Heyah zmieni$a panuj"ce na nim zasady, jako pierwsza $ami"c bariery cenowe i oferuj"c sekundowe
naliczanie po$"cze' od pocz"tku rozmowy. W ci"gu zaledwie dwóch miesi#cy dzia$alno!ci marka,
której firmowym znakiem jest „czerwona $apa”, przyci"gn#$a prawie milion u&ytkowników. 

www.heyah.pl
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Wprowadzenie marki Heyah poprzedzi!a niekon-
wencjonalna kampania reklamowa oparta na motywie
zagadkowej czerwonej „!apy”. Tajemnicze logo Heyah
pojawia!o si" w ró#nych miejscach najwi"kszych
polskich miast, wzbudzaj$c ogólne zainteresowanie
W po!$czeniu z klasycznymi dzia!aniami ATL w kampa-
nii wykorzystanych zosta!o wiele niekonwencjonalnych
kana!ów dotarcia, m.in.: !apy na balkonach prywatnych
mieszka%, wlepki w autobusach i poci$gach czy !apy
na oparciach siedze% w kinach, a po ulicach miast
kr$#y!y tajemnicze czarne trabanty. &apa pojawia!a
si" tak#e na elewacji Pa!acu Kultury i Nauki w Warsza-
wie i – po raz pierwszy w historii – na wagonikach
warszawskiego metra. W najwi"kszych miastach
Polski przeprowadzona zosta!a akcja rozdawania
darmowych starterów.

Kolejne kampanie Heyah by!y ju# budowane wokó!
konkretnych ofert. W kampanii „Johnny 11 Palców”,
wykorzystuj$c fikcyjn$ histori" o nieznanym muzyku
z Polski, który zrobi! ogromn$ karier" w Ameryce,
Heyah komunikowa!a swoj$ now$ propozycj"
– dodatkowe 10 proc. kwoty ka#dego do!adowania
w prezencie do dowolnego wykorzystania. Kampa-
nia zosta!a przygotowana z wielkim rozmachem.
W hali w Konstancinie odtworzony zosta! 'wiat
Ameryki lat 50., powsta! nawet klub jazzowy odda-
j$cy atmosfer" tamtych lat, a autentyczne kostiumy
z epoki zosta!y sprowadzone z Londynu. Dodatko-
wemu uwiarygodnieniu historii s!u#y!y krótkie,
tajemnicze spoty z udzia!em Wojciecha Manna,
który jest niepodwa#alnym autorytetem w bran#y
muzycznej. W kampanii zosta!o równie# u#ytych
wiele mediów ambientowych, jak ró#owe cadillaki
z wizerunkiem „Johnny’ego 11 Palców” emituj$ce
reklamy radiowe, a utwory muzyczne wybrane
przez Johnny’ego mo#na by!o 'ci$gn$( ze strony
internetowej Heyah. Wszystko to spowodowa!o
swoist$ „johnnymani"”, a niektórzy wr"cz uwierzyli
w istnienie Johnny’ego.

Kontekst rynkowy
Zgodnie z publikowanymi informacjami, na koniec
trzeciego kwarta!u 2006 r. ogólna liczba u#ytkowników
komórek przekroczy!a 34 792 mln osób: abonentów
i u#ytkowników pre-paid. Z danych GUS wynika, #e
na 100 Polaków przypada ponad 90 kart SIM. Marka
Heyah konkuruje na rynku trzech operatorów telefonii
komórkowej: PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa
(PTC) oraz Polkomtel, z których ka#dy oferuje us!ugi

pre- i post-paid. Przed pojawieniem si" na rynku
marki Heyah operatorzy pre-paid konkurowali ceno-
wo wy!$cznie za pomoc$ komunikatów racjonalnych.
Heyah pokaza!o, #e mo#na komunikat cenowy
przekaza( równie# w inny sposób – podnosz$c go
do rangi filozofii i wizerunku.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$% 
W osiem tygodni po wej'ciu na rynek liczba klientów
Heyah si"gn"!a miliona, a roczny plan sprzeda#y zo-
sta! zrealizowany w ci$gu dwóch miesi"cy. Ogó!em
Heyah zrealizowa!a 446 proc. planu sprzeda#owego
kampanii wprowadzaj$cej. Od tamtego czasu marka
utwierdzi!a swoj$ siln$ pozycj" na rynku pre-paid
i przypiecz"towa!a j$ wyrazistym wizerunkiem, zna-
cz$cymi udzia!ami rynkowymi oraz licznymi nagro-
dami bran#owymi i reklamowymi w kraju i za granic$.
Do najwa#niejszych zaliczy( mo#na z!ot$ nagrod"
KTR 2006, Golden Watch w konkursie Advertising

Campaigns Competition Golden Drum Portoro#
2006 za kampani" „Johnny 11 Palców”, Grand Prix
Z!ote Or!y 2004 i Grand Prix Effie 2005 za kampani"
wprowadzaj$c$ oraz tytu! Najbardziej Wiarygodnego
Reklamodawcy Roku za umiej"tne !$czenie celów
sprzeda#owych z konsekwentn$ budow$ wizerunku
marki. Redakcja „Media i Marketing” nagrodzi!a Heyah
tytu!em Marki Roku 2005 za najlepszy pomys! na nowa
mark", uplasowanie jej i wypromowanie na rynku,
a „Businessman Magazine” przyzna! medal za odwa-
g" za wizjonerstwo w kreowaniu nowych trendów.
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2004
Marzec
Wej!cie na rynek marki
Heyah

Czerwiec
Liczba klientów Heyah
si"ga miliona

Lipiec
Kampania Zara#eni

Pa&dziernik
Po#ytki p$yn% równo

2005
Luty
Wajcha w dó$ – 3 grosze
za SMSa

Maj
Heyah likwiduje
simlocki

Lipiec
Nie opowiadamy bajek

Pa&dziernik
Johnny 11 Palców

Grudzie'
Zdrabniamy

2006
Marzec
&adujemy Podwójnie: 
8 pancernych i 2 psy

Maj
Magiczne pakiety

( Przygotowania do launchu Heyah
prowadzone by#y w $cis#ej tajemnicy, która
by#a jednym z elementów sukcesu. Na samym
pocz!tku o tym projekcie wiedzia#o w PTC tylko
6 osób z marketingu, komunikacji, logistyki,
sprzeda)y i customer servis, którzy stworzyli
ma#! firm" wewn!trz du)ej

( Zaledwie w cztery tygodnie po rozpocz"ciu
wprowadzaj!cej kampanii reklamowej marka
Heyah by#a ju) rozpoznawana przez 79 proc.
m#odych (15-29 lat) konsumentów i 51 proc.
doros#ych Polaków

( Wkrótce po wprowadzeniu „czerwona #apa”
sta#a si" towarem zarówno po)!danym, jak
i deficytowym. Startery Heyah rozesz#y si"
natychmiast, a producent robi#, co móg#, by
nad!)y% z dostawami kolejnych. Kierowcy
reklamowych trabantów z czerwon! #ap!
dystrybuuj!cy startery i gad)ety Heyah chwilami
obawiali si" reakcji t#umu entuzjastów produktów
z logo marki, którzy )!daj!c gad)etów, szczelnie
otaczali auta podczas ka)dego z postojów

( Podczas produkcji kampanii „Zdrobnienia”
w hali filmowej wybudowano chi'sk! dzielnic",
a jednego z aktorów poproszono, by dla
dodania dramatyzmu scenie i uwiarygodnienia
historii mówi# w j"zyku ojczystym. Do dzi$ nie
wiadomo, co powiedzia#

To, czego nie wiedzia#e$

customer servis

launchu
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niedziela, 16 grudnia 12


