Warszawa, 1 lutego 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA
Premium Mobile od dziś oferuje swoim klientom aż 80 zł za każdą poleconą
osobę w ramach nowatorskiego programu Ambasador
Premium Mobile, nr 1 wśród komórkowych operatorów wirtualnych w Polsce, znacząco
polepsza program Ambasador skierowany zarówno do aktualnych jak i potencjalnych
Klientów sieci. W jego ramach zostało podniesione wynagrodzenie za każde polecenie
nowego klienta, teraz dostaje się aż 80 zł po prostu za każde polecenie począwszy od
pierwszego!
Od 1 lutego 2018 roku w programie Ambasador marki Premium Mobile już za jedną poleconą osobę
każdy klient sieci otrzyma na swoje konto realne pieniądze w kwocie 80 zł, bez żadnych haczyków i
kruczków oraz innych dodatkowych warunków.
„Dotychczas za każdego poleconego klienta w programie Ambasador były stosowane progi
finansowe: 30 zł (za pierwszych dziesięciu), 50 zł (za następnych dwudziestu) i 80 zł za kolejnych. Od 1
lutego nie ma już tych progów - po prostu za każdego, nawet jednego, klienta pozyskanego za
pośrednictwem naszego programu dajemy 80 zł! Nie zatrudniamy celebrytów. Chcemy zatrudnić
Ciebie, żebyś będąc naszym klientem został jednocześnie Ambasadorem! W ten sposób nasza oferta
staje się jeszcze bardziej korzystna, prosta i przejrzysta tak jak nasze taryfy.” – dodaje biuro prasowe
Premium Mobile.
Jak zostać Ambasadorem Premium Mobile? To niezwykle proste! Krok pierwszy to rejestracja w
programie na stronie ambasador.premiummobile.pl. Krok drugi to zachęcenie znajomych, rodziny,
przyjaciół, koleżanek i kolegów do podania numeru telefonu i wyrażeniu zgody na kontakt. Następnie
przedstawiciele pracownicy Premium Mobile realizują z poleconymi osobami wszelkie formalności.
Po realizacji umowy z nowym Klientem następuje przelanie środków pieniężnych Ambasadorom za
polecenie marki Premium Mobile.
Od teraz można otrzymać aż 80 zł za każdą poleconą osobę!
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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/
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