Warszawa, 2 stycznia 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA
Premium Mobile uhonorowany tytułem Konsumencki Lider Jakości
– Debiut Roku 2017!
Innowacyjny polski operator komórkowy Premium Mobile, oferujący najtańszy abonament
No Limit, został wyróżniony w ogólnopolskim programie Konsumencki Lider Jakości,
tytułem Debiut Roku 2017, organizowanym przez Redakcję Strefy Gospodarki. Kapituła
przyznała to wyróżnienie marce Premium Mobile, jako jedynemu podmiotowi z branży
telekomunikacyjnej, za atrakcyjną ofertę produktową, unikatowy Program Ambasador i
dynamiczny rozwój w tym roku.
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2017 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki
prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku
dystrybuowanego z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jego celem jest wyłonienie najlepszych, w
opinii konsumentów, marek i firm funkcjonujących na polskim rynku.
„Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i dedykujemy je naszym Klientom, gdyż to właśnie
oni obdarzyli nas swoim zaufaniem licznie przenosząc numery telefonów do naszej sieci. Jest
to najmilsze potwierdzenie, że nasza strategia zawarta w motto „Różnica jest w cenie”
sprawdza się w praktyce. Prosta oferta, niska cena, umowa bez zobowiązań, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów obsługi jest tym na co stawiamy.” – dodaje
Dariusz Chlastawa, wiceprezes zarządu Premium Mobile.
Kapituła Redakcyjna przyznaje nominacje do tytułu na podstawie obserwacji rynku oraz
prowadzonych w ramach zasadniczej części Programu ogólnopolskich badań konsumenckich.
Po analizie informacji zebranych przez Redakcję i nadesłanych materiałów Kapituła Programu
przyznaje wybranym, najlepszym markom tytuł Konsumencki Lider Jakości – Debiut Roku
2017. W każdej z kategorii w branży przyznawane jest tylko jedno wyróżnienie.

PREMIUM MOBILE
Premium Mobile to polski, elastyczny operator, nr 1 wśród komórkowych operatorów
wirtualnych (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) oraz jeden z czołowych podmiotów
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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.
Więcej o Premium Mobile:
na stronie internetowej: http://premiummobile.pl
oraz
na profilu społecznościowym: https://www.facebook.com/premiummobilepl/
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