
Pazar
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK)2010 yılı ikinci çeyrek raporuna göre,Türkiye’de61,5 milyon GSM abonesi bulunurken GSMpenetrasyonu ise Haziran 2010 itibariyle %85olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ağustos ayı itibariyletaşınan toplam numara sayısı yaklaşık 18,7 milyonaulaştı. 3G teknolojisinin Temmuz 2009’da hayatageçmesinin ardından, Haziran 2010 itibariyle 3Gabone sayısı 11,4 milyonu aştı. Halen Türkiye’demobil abonelerin %19’unu 3G aboneleri oluşturuyor.BTK’nın 2010 ikinci çeyrek sonuçlarına göreTürkiye, 209,3 dakika ortalama aylık mobil kullanımsüresi ile Fransa ve İrlanda’nın ardından Avrupa'da3. sırada yer aldı. Aynı yılın ikinci çeyreğinebakıldığında,Türkiye’de mobil abonelerin yaklaşık%72’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu,faturalı abonelerin oranının da son bir yıl içerisinde%23,7’den %27,9’a çıktığı görülüyor. GSMoperatörlerinin gelirlerinin %83’ünü konuşmagelirleri oluştururken, SMS gelirleri toplam gelirin%8’ini, data gelirleri ise %3’ünü oluşturuyor.
Baflar›lar
Kurulduğu günden bu yana pek çok başarıya imzaatan Türkiye’nin en genç operatörü Avea, 2010yılına da başarıları ile damgasını vurdu. Kuruluş,2010 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafındanverilen Ar-Ge Merkezi Belgesi’ni almaya hakkazanarak sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Mayısayında Garanti Ödeme Sistemleri işbirliği ile hayatageçirdiği NFC teknolojisi çalışmasıyla, sadeceTürkiye’de değil dünyada da ödeme sistemlerindeyeni bir dönem başlattı.Avea, her yıl yönetim, yeni ürün, yaratıcılık,müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama gibifarklı kategorilerde başarılı olan uluslararasışirketlere verilen prestijli 2010 Stevie Ödülleri’nedamgasını vurdu.“Yılın İnsan Kaynakları Departmanı”kategorisinde büyük ödül, “Yılın İnsan Kaynakları

Ekibi” ve “Yılın Müşteri Hizmetleri” kategorilerindeise onur ödülü olmak üzere üç kategoride ödüle layık görüldü. İngiltere’nin en saygın ödülorganizasyonlarından “En İyi İş Ödülleri 2010”kapsamında,“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanındaverilen “En İyi İş Ödülü”nün sahibi de yine Aveaoldu. Kuruluş, son olarak, Brüksel’de gerçekleştirilenII. Uluslararası AB Kalite Zirvesi’nde, Mobil İletişimve Telekom Kategorisi’nde, kalite ve inovasyonuygulamalarında AB normlarını uygulayarak örnekteşkil eden markalara verilen “2010 AB KaliteÖdülü”ne layık görüldü.
Tarihçe
2004 yılında kurulan Avea, bugün Türkiye’nin abonebaşına en çok konuşturan GSM operatörü olarak2009 yıl sonu itibariyle 11,5 milyon aboneye sahip.Yeni nesil şebekesi ile Türkiye nüfusunun %96,58’ineulaşan ve 199 ülkede 625 operatörle uluslararasıdolaşım anlaşması bulunan Avea, uluslararasıdolaşım ortaklıklarını artırmaya devam ediyor.Müşterilerinin yaşamına kolaylık ve keyif katanbir mobil yaşam ortağı olmayı hedefleyen Avea,daha iyi hizmet vermek ve mevcut hizmet kalitesinidaha da yukarılara çekmek amacıyla altyapıyaolduğu kadar, inovasyona da büyük önem veriyor.Avea, gerek kurumsal gerekse bireysel hizmetleriylehızla büyümeye devam ederken, teknolojiye ve2.600 çalışanına da sürekli yatırım yapıyor.Geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerleTürkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleriarasında yer alan Avea, 2010 yılında Sanayi veTicaret Bakanlığı tarafından verilen Ar-GeMerkezi Belgesi’ni almaya hak kazanaraksektöründe bir ilke daha imza attı.Odak noktasında koşulsuz müşteri memnuniyetiolan Avea, güvenilir, özgün, şeffaf, yenilikçi, toplumave gelecek nesillere değer katan, dinamik veişbirliğine açık bir hizmet anlayışını benimsiyor.
Ürün
Avea kurulduğu günden bugüne sunduğuavantajlı tarife ve kampanyalar ile müşterilerininhayatını kolaylaştırıyor, sektörün dinamiklerinideğiştiriyor. Bu kapsamda Avea, faturalı hatlardabaşlattığı her yöne avantajlı konuşma iddiasını2009 yılında ön ödemeli hatlara da taşıdı. Lansmanınıyaptığı “Kat Kat Kontör” ve “Faturasız Her YöneSınırsız” tarifeleri, sektörün ilk örneklerinden oldu.Yenilenen “HepsiBir” tarifesi ile Avea, önödemeli her yöne tarife portföyünü farklı kullanımalışkanlıkları olan müşterilerin tamamına seslenecekşekilde daha da güçlendirdi. MobilÖğrenci’ninavantajlı fiyatları, şebeke içinde de rahat rahatkonuşma fırsatı sunacak şekilde yenilendi.Gençlere en uygun ve cazip teklifleri sunanAvea, grup içi konuşmalarda avantaj sağlayan “PasoTarife” ve şebeke içi avantaj sağlayan “Genç Avea”tarifeleri ile Avealı gençleri uygun fiyatlar ile tanıştırdı.Avea ayrıca, 5.000 şebeke içi ve 500 her yöneSMS paketlerini rekabetçi fiyatlarla sunarak,gençlerin rahat rahat mesajlaşmalarını sağladı.Avea, gençlere sunduğu GSM dışı faydaları dagençlik markası “Patlıcan” ile sunmaya devam etti.Avea’nın bir ilke imza atarak sunduğu SınırsızAveaİçi paketle müşterileri, sabah beşten akşambeşe kadar sevdikleriyle, yakınlarıyla özgürcekonuşma fırsatı buldu. “Her Yöne” konseptininpazara sunulmasında öncülüğü üstlenen Avea,

abone ihtiyaçlarına göre gruplandırılmış belirlimiktarlarda dakika içeren HerYöne tarifeleriyleön plana çıktı.Şubat 2009’da Bireysel Faturalı HerYöneÖzgürlük tarifesiyle bir ilki gerçekleştiren ve pazarınkoşullarını değiştiren Avea, bu tarifesiyle bireyselfaturalı müşteri tabanını genişletti. Avea ayrıca,sunduğu Sınırsız Avea Tarifesi ile Avealıların heray kendi aralarında herhangi bir gün veya saatkısıtlaması olmaksızın özgürce konuşmalarını sağlıyor.Avea, kamu çalışanlarının kendi aralarında sürekısıtlaması olmadan dilediğince konuşabildikleritarifelerinin yanı sıra her yöne özgürce görüşmekisteyen müşterileri için de çeşitli miktarlarda heryöne dakika içeren tarifeler de sunuyor.Kamu çalışanları HerYöne Kamu Ekstra Tarifesiile rahat rahat konuşurken, milyonlarca kamu tarifesikullanan Avealı da Sınırsız Kamu Tarifesi ile dakikahesabı yapmadan özgürce konuşabiliyor. Kamuçalışanları ayrıca avantajlı SMS paketlerinden deyararlanabiliyor.İş Bankası’ndan ihtiyaç kredisi alan kamuçalışanları, faturalarına verdikleri otomatik ödemetalimatı ile faturaları üzerinden indirim imkânındanyararlanabiliyor. Ayrıca müşteriler, konuştukçaTürk Hava Yolları’ndan Bonus Mil kazanıyor vemillerini TL veya dakika olarak harcayabiliyorlar.Avea’nın Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleriişbirliği ile hayata geçirdiği sağlık konusundayenilikçi ve Türkiye’de bir ilk olarak nitelendirilecekAveaAloDoktorum servisi, sağlık sektöründe sonteknolojilerin etkin bir biçimde kullanılmasına vebilgiye hızlı bir biçimde erişim sağlanmasınaolanak sağlıyor. Servis kapsamında üyeler, 9911numarasını sesli veya görüntülü arayıp birdoktora bağlanarak, sağlık konularında danışmanlık,acil durumlarda ise yönlendirme alabiliyor. Sağlıksektöründe ayrıca Ankara Keçiören Hastanesi ileMobil Hastane Çözümleri Projesi yürütülüyor.Avea müziğe, hem sektörü hem demüzikseverleri gözeterek sahip çıkarken, sürekligetirdiği yenilikler ile de müşterilerine keyiflekullanabilecekleri ürün ve hizmetler sunuyor.Bugüne kadar sunulan yenilikçi servisler arasında,
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müzik portalı Aveamuzik.com, en yeni müzikleridinlemede öncelik kazandıran Önce Sen Dinle,Müzikİndir, müziği anında dinlemeyi sağlayanMüzikÇalar, kullanıcı davranışlarına göre çeşitliöneriler geliştiren sanal zekaya sahip Akıllı Radyove Ringa servisleri de bulunuyor.Spora destek vermek de Avea’nın vazgeçilmezleriarasında yer alıyor ; bu doğrultuda futboldantenise, golften yelkene kadar sporun çeşitlibranşlarına katkıda bulunuyor.Markanın hayata geçirdiği projeler arasında,Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü,Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın futbolsponsorlukları ve 2002-2009 yılları arasındagerçekleşmiş Trabzonspor’un futbol sponsorluğuyer alıyor.Avea, halen Fenerbahçe Spor Kulübü FutbolTakımı’nın ana sponsorluğunu, Galatasaray SporKulübü Futbol Takımı ve Beşiktaş Jimnastik KulübüFutbol Takımı’nın da co-sponsorluğunu üstlenmişdurumda. Sponsorluklar dışında Avea, GelirPaylaşım Ortaklıkları ile futbol kulüplerine yenibir gelir kapısı da yaratıyor.Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez rakiplerdenfarklılaşan yenilikçi bir iş modeli geliştirerek,Türkiye’de ilk defa Mobil Telekomünikasyonİşbirliği modelini hayata geçirdi. Avea, Mobil SanalOperatörlük öncesi Mobil Telekomünikasyonİşbirliği kapsamında Fenercell, GSMobile,Trabzoncellve KARTALCELL lansmanlarını gerçekleştirdi.Avea, kurumsal müşterilerine yönelik sunduğuhizmetleri geliştirirken, abonelerinin faturalarınıhafifletme, işlerine hız katma ve şirket içi iletişimiartırma öncelikleriyle hareket ediyor. Kuruluşunbu çerçevede geliştirdiği Faturanı Paylaş Modeli,şirketlerin iletişim faturalarını sabitlerken, çalışanlaradiledikleri kadar konuşabilme özgürlüğü de sunuyor.Marka, Suudi Arabistan’a giden hacı adaylarıiçin Suudi Telecom’la düzenlediği Hac kampanyası,abonelere indirim ve ek taksit fırsatı sunulanAltınbaş kampanyası, Finansbank ve Yapı KrediBankası ile düzenlediği kredi kampanyaları gibihizmetlerle de ilklere imza atıyor.
En Son Geliflmeler
Avea, “Kalite Dönemi” olarak adlandırdığı 2010yılında, yeni yatırımlarla büyümeye ve müşterilerininhayatına değer katmaya devam ediyor. 2010yılının ilk yarısında piyasada karını en hızlı artıranoperatör olma başarısını gösteren Avea, ilk yarıyılsonuçlarına göre %12 gelir artışı elde ederken,aynı dönemde karlılığını da %11’e yükseltti.Türkiye GSM pazarında faturalı hat sahibi aboneoranı en yüksek operatör olan Avea, yılın ilkçeyreğinde faturalı hat kazanımında %41’lik paylaliderlik koltuğuna oturdu. 2010 ikinci çeyrektehizmet gelirini önceki yılın ilk çeyreğine göre %18,

abone başı gelirlerini ise %27 oranında artırdı.2010 ikinci çeyrekte önceki yılın ilk çeyreğinegöre abone başı aylık trafiğinde %43 artışkaydeden Avea, ikinci çeyrek sonuçlarıdoğrultusunda aylık ortalama 272 dakikakonuşturarak,Türkiye’nin en çok konuşturanoperatörü olmaya devam etti. Bu rakam, pazarliderinin konuşturduğunun yaklaşık 1,5 katı veaylık kişi başına ortalama konuşma süresinde249,4 dakika ile Avrupa’nın lider ülkesi olanFransa’dan 22 dakika daha fazla.Avea, son bir yıl içerisinde 3G teknolojisi ilegeliştirdiği yenilikçi ve katma değerli mobilçözümleri müşterilerinin hizmetine sundu.Avea’nın 3G abone sayısı bugün toplam abonesayısının %10’unu oluşturuyor ve toplam mobilinternet kullanımının %70’e yakını 3G şebekesiüzerinden yapılıyor.Ar-Ge ve yenilikçiliğe önem veren Avea, Mayıs2010 tarihinde Garanti Ödeme Sistemleri işbirliğiile hayata geçirdiği NFC teknolojisi çalışmasıyla,ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlattı.Sadece Türkiye’de değil, dünyada bir ilkingerçekleştirildiği proje, NFC teknolojisine uyumlucep telefonu satın alma gereksinimini ortadankaldırarak, yeni SIM kartlar sayesinde abonelerinhalihazırda kullandıkları telefonları NFCteknolojisine uyumlu hale getiriyor.Böylece aboneler, kullandıkları cep telefonlarınıdeğiştirmeden, cep telefonlarıyla temassız ödemeterminallerinin bulunduğu Türkiye ve dünyadakibinlerce noktada hızlı ve kolayca ödeme yapabilecek.Avea,Yeni NFC teknolojili SIM kartları, 2010 yılıiçerisinde kullanıcılarla buluşturacak.Telekomünikasyon sektöründe faaliyetgösteren öncü ve lider kuruluşlarla işbirliğinedevam eden Avea, Mobile Challengers, GSMAssociation, European CompetitiveTelecommunication Association (ECTA),SAMENA Telecommunications Council, UMTSForum ve Femto Forum gibi uluslararasıkuruluşlarla gerçekleştirdiği işbirlikleri ile bölgeselve küresel gelişmeleri en etkin şekilde takipediyor. Kuruluş ayrıca, Bilgi Güvenliği Derneği,DEİK, MOBİSAD,TBV,TESİD,TOBB,TÜBİSAD,TÜSİAD,TÜTED ve YASED gibi ulusalkuruluşların çalışmalarına da aktif bir şekilde katkısağlayarak,Türkiye telekomünikasyon sektörününgelişimine katkıda bulunuyor.
Promosyon
Avea, müşterilerine en yakın operatör olarakkonumunu mevcut ve potansiyel müşterileri ileyoğun temasını sürdürerek pekiştiriyor.Satış kanallarını geliştirilmeye yönelik girişimlerinedevam eden Avea, tüm bu çalışmalarlamüşterilerinin isteklerini daha hızlı ve etkin şekildehayata geçirebilmeyi, onlarla daha yakın temastaolmayı ve müşterilerinin Türkiye’nin her noktasındaAvea’yı yanında bulmasını sağlamayı amaçlıyor.Marka, bayilerinin hizmet kalitesini artırmayada büyük önem veriyor. Bu amaçla, çeşitlibaşlıklarla hem e-eğitim hem de sınıf eğitimlerigerçekleştiriliyor. Ayrıca 2009 yılında bayimağazalarının iç ve dış görünüm standartlarıbelirlenerek bayilerle paylaşıldı.Avea, müşterilere benzersiz bir alışveriş vehizmet alma deneyimi yaşatmak amacıyla, hemmüşterilerin hem de bayilerinin ihtiyaçlarınıanketlerle sürekli takip ediyor.Avea satış noktalarınıniç ve dış dekorasyonları, en son teknolojik altyapıylayenilenmeye 2010 yılında da devam ediyor.

Avea, “kazan kazan” prensibiyle düzenlediğidönemsel kampanyalarla iş ortaklarını daimadestekleyerek yanında oluyor.
Marka De¤erleri
“Önce müşteri” anlayışıyla hizmet veren Avea,bütün strateji ve uygulamalarını da bu doğrultudaoluşturuyor. Müşteri odaklılık, yenilikçilik, dinamizm veiçtenlik Avea’nın en önemli marka değerleriolarak öne çıkıyor.“Müşterisine kulak veren”, “ona yakın duran”bir marka olarak hizmetlerini sürdüren Avea,yaratıcılığından ve yenilikçiliğinden aldığı güç ilesektörünün fikir ve uygulama lideri olarak gündemibelirliyor. Bu kapsamda, müşterilerinin beklenti veihtiyaçlarına yönelik en yenilikçi ve yaratıcıseçenekleri sunmayı temel amacı olarak görüyor.Gençlik kavramı, çalışanlarının yaş ortalaması30’un altında olan Avea’nın DNA’sında yer alıyor.Abonelerinin %46’sını 15-24 yaş grubununoluşturduğu Avea, her yeni güne heyecanlabaşlıyor, daima genç düşünüp, dinamik yaşıyor.
www.avea.com.tr

Avea, 2007 yılında hayata geçirdiği “KırmızıKuşak” programı ile üç yılda toplam 75 yenimezuna iş ve 330 öğrenciye staj imkanı sağladı.
Avea Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülene-fatura çalışması kapsamında 17 bin 500 ağaç,4.200.000 kw/saat enerji ve 30 bin 500 m3
suyun israfının önüne geçilerek 12 milyon TLtasarruf sağlandı.
Engelli vatandaşların sosyal hayata ve işyaşamına katılmasını destekleyen Avea, MüşteriHizmetleri bünyesinde “home agent” projesinihayata geçirerek engelli gençlere evlerindençalışma olanağı sağladı.

Avea

17SUPERBRANDS

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?


