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INFORMACJA	PRASOWA	
	
	

Prosty	sposób	na	niski	rachunek	za	komórkę	i	dodatkową	gotówkę:		
program	Ambasador	w	Premium	Mobile	

	
	
Premium	 Mobile,	 nr	 1	 wśród	 komórkowych	 operatorów	 wirtualnych	 w	 Polsce,	 wprowadza	
unikatowy	 program	 Ambasador	 skierowany	 do	 klientów	 tej	 sieci.	 W	 jego	 ramach	 za	 polecanie	
nowych	klientow	dostaje	się	w	Premium	Mobile	co	miesiąc	realne	pieniądze,	przelewem	na	swoje	
konto	bankowe.	

Jak	zostać	Ambasadorem	Premium	Mobile?	To	proste!	Krok	pierwszy	to	rejestracja	w	programie	na	
stronie	 ambasador.premiummobile.pl.	 Krok	 drugi	 to	 zachęcenie	 znajomych,	 rodziny,	 przyjaciół,	
koleżanek	i	kolegów	do	zostawienia	swojego	telefonu	i	wyrażeniu	zgody	na	kontakt	na	indywidualnej	
stronie,	której	link	znajduje	się	po	zalogowaniu	do	programu	Ambasador.	Następnie	przedstawiciele	
telefonii	 komórkowej	 Premium	 Mobile	 kontaktują	 się	 z	 poleconymi	 osobami	 i	 realizują	 wszelkie	
formalności.	Na	koniec	pozostaje	tylko	podpisanie	umowy	z	nowymi	użytkownikami	sieci	i	przelanie	
środków	pieniężnych	Ambasadorom	za	polecenie	marki	Premium	Mobile.	

„Aby	maksymalnie	usprawnić	udział	w	programie	naszym	Klientom	udostępniamy	gotowe	schematy	
postów	 na	 FB,	maili,	 banerów.	Można	 oczywiście	 po	 prostu	wysłać	 linka	 z	własną	 informacją	 albo	
zadzwonić	 i	podać	adres.	 I	 tyle.	My	kontaktujemy	się	 z	poleconymi	osobami	 i	 załatwiamy	wszystkie	
formalności.	 Za	 każdą	 poleconą	 osobę,	 która	 podpisze	 z	 nami	 umowę,	 otrzymywane	 jest	
wynagrodzenie.	 Im	więcej	osób	poleconych	 tym	większe	miesięczne	przelewy	na	konto	–	od	30zł	 za	
jedną	poleconą	osobę,	po	nawet	80	zł	za	jedną	osobę	przy	poleceniu	więcej	niż	30	osób!”	–	komentuje	
Dariusz	Chlastawa,	wiceprezes	zarządu	Premium	Mobile.	

W	pierwszym	miesiącu	 funkcjonowania	 programu	Ambasador	 czołowe	miejsca	 zajęli	 Pan	 Sławomir	
Śpiewak,	 Pan	 Kamil	 Kurdziel	 oraz	 Pan	 Wojciech	 Michnik.	 Gratulujemy	 wszystkim	 zwycięzcom.	 Do	
końca	 tegorocznych	wakacji	 już	 do	 programu	przystąpiło	 aż	 500	 klientów	Premium	Mobile	 i	 ciągle	
dołączają	nowi.	

	„Dodatkowe	 środki	 można	 wykorzystać	 na	 dowolny	 cel	 –	 załatanie	 budżetu	 domowego,	 artykuły	
szkolne,	wyjazd	 za	miasto	w	weekend	 czy	wyjście	 do	 kina.	Wyjątkowośc	 tego	 programu	polega	na	
tym,	że	nie	oferujemy	bonów	zniżkowych	na	nasze	usługi,	rabatów	czy	samych	zniżek.	Dajemy	żywą	
gotówkę!	 Ponadto	 trzech	 najlepszych	 Ambasadorów	 w	 każdym	 miesiącu	 otrzymuje	 dodatkowe	
nagrody.”	–	podsumowuje	Dariusz	Chlastawa.	
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PREMIUM	MOBILE	

Premium	 Mobile	 to	 polski,	 elastyczny	 operator,	 nr	 1	 wśród	 komórkowych	 operatorów	
wirtualnych	 (MVNO,	Mobile	Virtual	Network	Operator)	oraz	 jeden	z	czołowych	podmiotów	
wśród	wszystkich	 operatorów	 komórkowych	w	Polsce	 (w	 rankingu	 przenoszenia	 numerów	
między	operatorami	netto,	przyjścia	minus	odejścia).	

Premium	Mobile	 to	 po	prostu	 operator	 komórkowy	 z	 jasnym	przesłaniem:	 „różnica	 jest	w	
cenie”.	 Proponuje	 oferty	 prowadzenia	 rozmów	 telefonicznych	 i	 wysyłania	 wiadomości	
tekstowych	bez	 limitu	na	 terenie	Polski,	 z	dużą	 ilością	 szybkiego	 internetu,	w	 jakości	 takiej	
samej,	jak	najwięksi	operatorzy,	ale	w	cenie	znacząco	niższej.	

Premium	Mobile	działa	na	 infrastrukturze	sieci	Plus,	czyli	posiada	taki	sam	zasięg,	szybkość	
internetu	w	 technologii	 LTE	 oraz	 jakość	 sieci,	 jak	 Plus.	 Co	 zatem	wyróżnia	 firmę	 na	 rynku	
wśród	 operatorów?	 Dba	 o	 koszty,	 a	 wszystkie	 oszczędności	 przeznacza	 na	 obniżenie	 cen	
oferowanych	 klientom	 usług.	 W	 Premium	 Mobile	 płaci	 się	 za	 usługę,	 a	 nie	 za	 drogie	
kampanie	 reklamowe	 celebrytów,	 znane	 osoby,	 tysiące	 pracowników	 czy	 wielkie	 siedziby.	
Ponieważ	 firma	 nie	 musi	 tego	 wszystkiego	 utrzymywać,	 klient	 nie	 musi	 za	 to	 płacić.	 Ma	
prostą,	przejrzystą	ofertę	bez	zobowiązań	i	„haczyków”.	

Premium	Mobile	cechuje	się	awersją	do	biurokracji,	stawia	na	pierwszym	miejscu	człowieka	i	
jego	potrzeby.	Dlatego	w	stosunku	do	klientów	przyjmuje	zasadę	H2H	(Human2Human).	Dba	
o	bezpośrednie	relacje	z	nimi.	Nie	zmusza	ich	do	podpisywania	umów	na	długi	okres,	na	12	
czy	 24	 miesiące.	 Zapewnia	 wolność	 wyboru	 i	 pełną	 elastyczność.	 Umowa	 daje	 możliwość	
zakończenia	jej	w	dowolnym	momencie,	z	miesięcznym	okresem	wypowiedzenia.	Można	też	
dowolnie	zmieniać	plan	taryfowy	,	bez	żadnych	opłat	i	kar,	co	jest	rynkowym	ewenementem.	
Premium	Mobile	wierzy	w	proste	umowy,	bez	zmuszania	do	zobowiązań	przez	wiele	lat.	

Dla	 Premium	Mobile	 liczą	 się	 zaufanie	 i	 komfort	 oraz	 zaspokojenie	 potrzeb	 klientów.	 Nie	
kreuje	ich,	on	na	nie	po	prostu	w	najlepszy	sposób	odpowiada.	

Więcej	o	Premium	Mobile:	

na	stronie	internetowej:	http://premiummobile.pl	

oraz	

na	profilu	społecznościowym:	https://www.facebook.com/premiummobilepl/	


