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Vodafone-hétvége a Coke Club-ban  
 
Különleges szolgáltatásokkal kényezteti a látogatókat a Vodafone a nyár legbulisabb 

szabadtéri szórakozóhelyén! 

 

Nagyszerű koncertek 

A mobilszolgáltató támogatásával adott tegnap koncertet a minőségi house zenéjéről 

ismert The Debut formáció, szombaton pedig a klasszikus rockzenék house-átiratával 

hírnevet szerző Rock the House produkció. 

 

Internet mindenkinek 

Nyár elején fejeződött be a Vodafone hálózatának modernizációja a Balaton körül, 

amelynek köszönhetően szinte minden településen elérhető a villámgyors mobilinternet. 

Most ezt minden látogató élőben is megtapasztalhatja, ugyanis egy hónapra ingyen 

előfizethetnek egy 50MB-os mobilinternet csomagra, amelyet az egy hónap letelte után 

kötelezettségek nélkül lemondhatnak! Azok pedig, akik nem kívánnak ezzel élni, vagy 

már van mobilnet-előfizetésük, szintén ingyen használhatják a Coke Club-ban elérhető 

Vodafone Wi-Fi kapcsolatot. 

 

Okos társkeresés okostelefonon 

A mobilszolgáltató egy különleges alkalmazással kedveskedik azoknak, akik a Coke Club-

ban remélik meglelni párjukat. Az androidos okostelefonokra, illetve iPhone-ra letölthető 

szoftver megkönnyíti a szinglik egymásra találását, ráadásul a regisztrálók profiljukban a 

fotók mellett olyan információkat is megadhatnak magukról – pl. érdeklődési kör – 

amelyek ránézésre biztos nem derülnének ki a kiszemeltről. A regisztráltak ráadásul az 

alkalmazás segítségével azt is megállapíthatják egymásról, hogy milyen irányban és 

távolságban tartózkodnak.  

 

Az alkalmazásban a fentieken túl megtalálható a Coke Club teljes programja, valamint 

egy cipőtervező funkció is, amelynek segítségével a felhasználók az általuk megálmodott 

mintával rendelkező cipőt rendelhetik meg a Legendstől. 

 

Vodafone Kedd 

A Vodafone Kedd lényege, hogy az ügyfelek keddenként számos szolgáltatásból és 

termékből – pl. mozijegyekből, strand- vagy múzeumi belépőkből, gyorséttermi 

menükből, stb. – kettőt kaphatnak egy áráért. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva a 

Vodafone Kedd-re regisztráló első hetven ügyfél a Coke Club bárjában egy üdítő áráért 

kettővel olthatja szomját. 

 

Sportrajongók kedvében járva 

A Vodafone a Coke Club-ba ellátogató sportrajongók érdekeire is tekintettel van, ezért a 

vízilabda válogatott összes világbajnoki mérkőzését és a Forma-1 futamait élőben 

tekinthetik meg az érdeklődők. Azok pedig, akik nemcsak szorítani szeretnének 

kedvenceiknek, hanem egy kicsit a bőrükbe is bújni, egy a medencébe elhelyezett 

vízilabdakapura dobhatnak, amelyet Szécsi Zoltán kiköpött mása őriz. 

 

Okostelefon-sarok 

Azok, akiket megigézett a társkereső alkalmazás vagy a villámgyors mobilnet, de 

megfelelő készülék hiányában csak barátaik telefonját kölcsönkérve tudták ezeket 

kipróbálni, a Vodafone okostelefon-sarkában ismerkedhetnek meg a legmodernebb és 

legjobb ár/érték arányú készülékekkel. A csinos hostessektől emellett szakértő 

tanácsokat is kaphatnak, és a nekik tetsző készülékeket akár meg is vásárolhatják. 
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