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Különleges alkalmazások járnak az iPhone mellé a Vodafone-nál
A Vodafone rendhagyó módon mutatta be az iPhone 4-et
Rendhagyó módon, a vásárlást minden eddiginél kellemesebbé téve ünnepelte
ügyfeleivel együtt a Vodafone az iPhone 4 forgalmazásának elindulását. A Westendben a
hóesés ellenére este 9 óráig hosszú sorokban várakoztak az akkor még csak jövendőbeli
iPhone-tulajdonosok a készülékekre, de unatkozniuk nem kellett, hiszen a
mobilszolgáltató jóvoltából nemcsak etették-itatták, hanem szórakoztatták is őket. Az
ügyintézés meggyorsítása érdekében 21 órakor megkötötték az előszerződéseket, így a
sorszámot kapott várakozók ezután a férfi vízilabda válogatott több tagjával, Kemény
Dénes szövetségi kapitánnyal, a Vodafone alkalmazottaival és az újságírókkal együtt
átvonultak a Hilton Westend Hotelbe. A fogadáson a több mint száz korábbi sorban álló
vacsorával, játékokkal és egyéb szórakoztató programokkal múlathatta idejét.
Beck György, a Vodafone elnök-vezérigazgatója és Kemény Dénes szövetségi kapitány
együtt indította útjára a Vodafone magyarországi iPhone értékesítését. „Már az első
generációs iPhone készülék megjelenését is hatalmas várakozás előzte meg, az újabb
típusok piacra kerülésekor ez nemhogy csökkent volna, hanem még rekordokat döntött.
Éppen ezért nagy örömünkre szolgál, hogy mostantól a Vodafone mintegy 2,6 millió
magyarországi ügyfelének is lehetősége lesz az iPhone-t megvásárolni.”- emelte ki az
elnök-vezérigazgató.
A Vodafone versenytársainál többet kíván nyújtani ügyfeleinek, ezért számos olyan
iPhone-alkalmazást készített, amelyek kizárólag a számukra lesznek elérhetők. Ezek
közé tartozik egy utazási biztosítások kötését lehetővé tevő, egy a Vodafone Kedd
előnyeit kihasználó, egy mobilparkolást segítő és egy szórakozóhelyekre specializálódott
kiterjesztett valóság alkalmazás is. Utóbbi alkalmazás különlegessége, hogy segítségével
zenék is letölthetők, sőt koncertjegyek is megvásárolhatók.
Lakatos Péter, a Vodafone stratégia, márka és kommunikációs vezérigazgató-helyettese
a fentieken túl egy alkalmazást külön is kiemelt: „Ügyfeleink ingyen használhatják az iGO
Vodafone-osok számára testreszabott navigációs szolgáltatását, amely a hagyományos
navigációs funkciókon túl az összes Vodafone-márkabolt elérhetőségét és a vele
kapcsolatos fontos információkat is tartalmazza.
A Vodafone továbbra is
megkülönböztetett figyelemben részesíti az iPhone 4 tulajdonosokat, ezért a
későbbiekben még számos különleges alkalmazást fogunk elérhetővé tenni a számukra.”
„Stratégiánk alapvető eleme, hogy miénk legyen az ország legjobb okostelefonválasztéka. Ezt jól mutatja az is, hogy ügyfeleink az 1 Ft-os belépő szintű
okostelefonoktól egészen az olyan prémium készülékekig megtalálhatjuk a kedvükre
valót, mint amilyen az iPhone 4.”- tette hozzá Richard Sherwood, a Vodafone lakossági
szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.

Az iPhone 4 és az iPhone 3GS a mai naptól 16 vidéki és 7 fővárosi Vodafonemárkaboltban kapható. Az iPhone-hoz kapcsolódó tarifákról, a speciális alkalmazásokról
és az üzletekről további információ a http://iphone.vodafone.hu weblapon található.
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