
Pazar
Türkiye mobil iletişim pazarında Vodafone,Turkcellve Avea olmak üzere üç operatör faaliyet gösteriyor.Haziran 2010 itibariyle Türkiye’de %85 penetrasyonoranına karşılık gelen toplam 61,5 milyon mobilabone bulunuyor.Yine aynı dönemde abonesayısına göre operatörlerin pazar paylarınabakıldığında Turkcell’in %55,14,Vodafone’un %26,21ve Avea’nın %18,65 pazar payına sahip olduklarıgörülüyor.2010 yılı ikinci üç aylık dönemi itibariyle, mobilabonelerin yaklaşık %72’sini ön ödemeli aboneleroluştururken, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerinoranı ise %23,7’den %27,9’a yükseldi. Ağustos 2010itibariyle GSM operatörleri arasında taşınan toplamnumara sayısı 18,5 milyona ulaştı.Yine Ağustos2010 itibariyle, toplam 3G abone sayısı ise 11,4milyonu aştı. Aynı dönemde mobil internet hizmetialan kullanıcı sayısı da bir önceki çeyrekte 640.580iken bu çeyrekte 832.321’e yükseldi. 2010 yılı ikinciçeyrekteki mobil trafik oranı birinci çeyreğe göre%6,7 artarken bu dönemdeki mobil gelirler 3,46milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelişmelere paralelolarak, aylık kullanım miktarları da artış gösteriyor.209,3 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiile Türkiye, aylık mobil kullanım miktarı açısındanİngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya’nınüzerinde yer aldı.
Baflar›lar
2009 yılında belirlediği “müşterisini en çokmemnun eden iletişim şirketi olma” vizyonuyla2010 yılına hazırlanan Vodafone Türkiye,2010-2011 mali yılında da, en ileri iletişimteknolojilerinin sağladığı bütün olanaklarıkullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap veren ve onlariçin değer yaratan çözümlere dönüştürmek üzere“müşteri odaklı bir program” yürütüyor. Programkapsamında, müşterilerin telefon kullanımdeneyimlerine değer katma odaklı segmentasyonstratejisi, inovasyon ve kaliteye odaklı teknolojikyatırımlar, mükemmelliyetçi hizmet odaklı satış-

dağıtım ağındaki yapılanma sayesinde müşterideneyiminde fark yaratıyor.Aralıksız sürdürdüğü yatırımlar neticesinde, çokkısa sürede yoğun kapsama artışıyla, uluslararasıVodafone kalitesinde kurulan teknolojik altyapıabonelerin hizmetine sunuldu. Son mali yılıiçerisinde, 1,5 milyar TL’ye yakın yatırım yapanşirket, 2G Şebeke ağını üç yılda üç misligenişleterek 11 bin 500 baz istasyonuna veEDGE’de %99,2 nüfus kapsama oranına ulaştı.Toplam baz istasyon sayısı ise 16 bine ulaştı.Kuruluş 3G+ hizmetlerinde, global kaliteye, ileriteknolojik altyapıya, tüketici vaadinde, “müşterimemnuniyetinde fark yaratmaya” odaklanıyor.En ileri HSPA+ teknolojisi kullanılarak oluşturulan3G+ hizmetlerinin Temmuz 2009’da 81 ilmerkezinde eş zamanlı hizmete alınmasından bir yıl sonra kapsama oranı %70 düzeyine ulaştı.3G lansmanı sonrasında 28 kat artan data trafiğinin%84’ü 3G şebekesi üzerinden geçiyor. Mali yılınbirinci çeyreğinde abone bazında 3G kullananlarınoranı %34’ü bulurken, bu 3G abonelik oranı ileVodafone, “Türkiye’nin aboneleri tarafından en çok tercih edilen operatörü” konumuna geldi.Müşteri tavsiye etme skorunda, Şubat 2010’danitibaren görülen artışı Haziran ayında dasürdürerek üç operatör arasında liderliğe yükselenVodafone,Türkiye pazarında tüketicilerin birbirineen çok tavsiye ettikleri operatör durumunda.Global liderlik ve bilgi birikiminden aldığı güçle,ileri mobil iletişim teknolojilerini kullanıcılarınihtiyaçlarına cevap veren hizmetlere dönüştürmeyeve uygun maliyetlerle abonelerine sunmaya devameden Vodafone Türkiye, geçen mali yılda da“numara taşımada 1 numaralı operatör” unvanınıkorudu. Nisan 2009’dan bu yana Vodafone’ataşınan net numara sayısı 1,8 milyona ulaştı.Vodafone’un pazarlama alanında gösterdiğibaşarılar, pazarlama dünyasının belli başlı kurumlarıtarafından da takdir ediliyor. Marka ve reklamalanına yaptığı önemli yatırımlar ile yaratıcı ve farklıuygulamalara imza atan kuruluşun bu alandakibaşarısı aldığı ödüllerle de tescilleniyor. Dördüncü

MediaCat Açıkhava Ödülleri 2010’da, “3G MobilModem Canlı Billboard” uygulaması “En İyi BillboardTekli Kullanım (Özel Uygulama)”, Çiftçi Kulübüpaketinin tanıtımı ise “En İyi Araç Giydirme”kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.“Konserde Telefonun Çalarsa Nerede TelefonlaKonuşabilirsin? Vodafone Sessizlik Alanı” çalışması,en iyi medya fikirlerini belirlemeyi amaçlayan 4. MediaCat Felis Ödülleri 2009’da birinciliködülünü kazandı.Vodafone’nun tüm dünyada ilk kez Türkiye’dehayata geçirdiği,Türkiye’de de sadece Vodafoneçağrı merkezinde sunulan, müşterilere Vodafoneçağrı merkezini aradıklarında daha hızlı, güvenli vebasit işlem yapma imkanı veren “Sesli İmza”uygulaması 4. İstanbul Çağrı Merkezi Ödülleri2009’da “En İyi Çağrı Merkezi Teknoloji Çözümü”ödülünü aldı. Müşteriyi biyometrik ses analiziyletanıyan Sesli İmza uygulaması parmak izinden biledaha güvenli bir sonuç ortaya koyuyor. Kuruluş,aynı yarışmada, “En Yaratıcı Çağrı Merkezi”kategorisinde “En Övgüye Değer Çağrı Merkezi”ödülünü de, müşteri temsilcilerinin bilgiseviyelerinin artırılmasında, eğitim ihtiyaçlarınıntespit edilmesinde ve performans değerlendirmesisteminin bir parçası olarak kullanılmasında işsüreçlerine entegre ettiği “Log-in Test” uygulamasıile kazandı.Vodafone Türkiye, 9. Kariyer.net İnsana SaygıÖdülleri 2010’da da adayların oylarıyla belirlenen“En Beğenilen Firma” ödülüne layık görüldü.Şirketin mezunlara ve üniversite öğrencilerinekariyer ve iş imkanı sağlayan “Vodafone All Stars”programına 2010 döneminde 9.000 genç başvurdu.Reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden “KristalElma Türkiye Reklam Ödülleri” yarışmasında,reklam dünyasının önde gelen 47 isminin yer aldığıjuri değerlendirmesi sonucunda Vodafone Türkiye,Televizyon dalında “Kurumsal İmaj” kategorisindeMobil Numara Taşıma 1.Yıl Dönümü “BirincilikKampanya” ve Açıkhava dalında Hizmetkategorisinde “Cep Özgür Tarifesi”TeaserOutdoorları Kampanya ile Kristal Elma’ya layıkgörüldü.Vofadone ayrıca, “My Vodafone NumaraYedekleme” ile “Basın-Bilişim Teknolojileri”, “CepAile” ile “Televizyon-Bilişim Teknolojileri”, “VodafoneMobil Numara Transferi (Nikah Masası)” ile“Televizyon-Promosyon” kategorilerinde ikinci,“Vodafone Visitors Havaalanı” ile “Açıkhava-Hizmet”, “Cep Özgür Tarifesi” ile “Çok mecralıkampanya-Hizmet” ve “3G lansman” ile de “YaratıcıMedya Kullanımı” kategorilerinde üçüncü oldu.Kurumsal sorumluluk politikaları kapsamında, yeşilve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelenVodafone, daha temiz ve daha az enerji tüketenşebeke ekipman ve çözümlerinden yararlanıyor.Kuruluş, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarınıda Türkiye Vodafone Vakfı bünyesinde yürütüyor.Kurulduğu 2007 yılından bu yana 8 milyon TLtutarında sosyal proje yatırımı yapan vakıf,3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokundu.
Tarihçe
31 ülkede faaliyet gösteren, 40 ülkede de şebekeortaklığı bulunan dünyanın en büyük uluslararasımobil iletişim şirketi Vodafone Grup, ses ve veriiletimi de dahil olmak üzere, beş kıtada geniş biryelpazeye sahip mobil telekomünikasyon hizmetlerisunuyor. İngiltere'de kurulan ilk GSM operatörü
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olarak 1 Ocak 1985 tarihinde ülkedeki ilk mobilgörüşmeyi yaptıran şebekenin adı, cep telefonlarıüzerinden sunulan ses ve veri servislerininsunulmasını simgelemek amacıyla Vodafone olarakseçildi (VOice+DAta+teleFONE). Brand Financetarafından her yıl hazırlanan en değerli 500 markasıralaması 2009 yılı sonuçlarına göre Vodafone,28,9 milyar US$’lık marka değeri ile dünyanın endeğerli telekom markası, tüm sektörler bazında isedünyanın yedinci en değerli markası. Kuruluşun,2010 - 2011 mali yılı birinci çeyreği itibariyle dünyaçapında yaklaşık 346 milyon abonesi bulunuyor.2006 yılından bu yana Türkiye’de faaliyetgösteren Vodafone, müşterilerinin güvenilir iletişimortağı olma vizyonuyla çalışıyor, bugün 2.600 kişilikbir kadroya, 1.800’ü aşkın mağazaya, yaklaşık 18 binsatış noktası ve yaklaşık 55 bin kişilik bir paydaşailesine sahip. Operasyonlarının başlangıcından buyana, toplam yatırımı 10 milyar TL’yi aşan VodafoneTürkiye, 16,1 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikincibüyük operatörü konumunda.
Ürün
Vodafone,Türkiye’de her gelir grubundantüketicinin, beklenti ve bütçeleri doğrultusundamobil iletişimdeki en son teknolojik gelişmelerdenyararlanmasını sağlamayı kurumsal sorumluluğuolarak kabul ediyor. Marka, bu amaçla, değişikfaturalı ve ön ödemeli aboneleri içeren genelmüşteri, gençlik ve kurumlara yönelik özelmüşteriler segmentleri gibi ayrımlara giderek hersegment için farklı tarifeler ve servisler oluşturdu.Buna ek olarak, mobil internet erişim tarife vepaketleri de bulunuyor.En ileri mobil iletişim teknolojilerini en uygunmaliyetlerle abonelerinin hizmetine sunanVodafone, farklı müşteri gruplarına büyük avantajlarsağlayan yenilikçi ve rekabetçi tarifeleri ile globaltecrübelerinin verdiği farklılığı ortaya koyuyor.Son dönemde en çok rağbet gören tarifelerinbaşında Cep Özgür, Cep Çiftçi ve İş Ortağımtarifeleri geliyor. Cep Özgür,Vodafone’un en önem verdiği segment olan gençlere sunduğuhesaplı tarife ile 18-24 yaş arasındaki gençlerincep telefonlarından istedikleri gibi özgürcekonuşabilmelerini, mesajlaşabilmelerini ve internettedolaşabilmelerini sağlıyor. Gençlerin hızlı ve yoğunyaşam tarzına özel yeni Cep Özgür tarifesindesunulan her fırsat onların gerçek ihtiyaçlarınacevap veriyor.Vodafone Türkiye’nin,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği VodafoneÇiftçi Kulübü, geniş bir yelpazede çiftçilerebütünsel bir hizmet paketi sunuyor. Kulübünsunduğu hizmetler arasında meteorolojikgelişmeleri, mahsulün durumunu ve ürünlerin

piyasa fiyatını aktaran “Çiftçi Haber Paketi” veavantajlı “Cep Çiftçi” tarifesi yer alıyor.Vodafone İş Ortağım ise her ölçekte kuruma,rekabet güçlerini artıran önemli avantaj ve fırsatlarsunuyor. Bu avantajlar arasında uluslararasıkonuşma maliyetlerini düşüren çok uygun tarifeler,tek elden sunulan çözümler ve kurumsal müşteriyeözel müşteri danışmanı gibi hizmet almayıkolaylaştıran uygulamalar yer alıyor. Öte yandanVodafone, 3.000 kurumsal müşterisi bulunan vekurumsal sabit iletişim pazarının önde gelenalternatif telekom operatörlerinden biri olanBorusan Telekom’u bünyesine katarak kurumsaliletişim pazarındaki konumunu daha da güçlendirenönemli bir stratejik adım atmış oldu.Kuruluş, sunduğu tarife ve hizmetlerle birçok ilkeimza atarken, sabit ve mobil internet servislerinitek bir cihazda buluşturarak, hem ADSL hem de3G+ ile kesintisiz internet erişim hizmeti çağlayanVox cihazını Türkiye’ye getirerek kurumsalmüşterileriyle buluşturan ilk şirket oldu. Dünyada3G teknolojisinin lideri Vodafone,Türkiye'de deabonelerini mobil internet teknolojisinin yenilikleriile tanıştırmak amacıyla avantajlı ürün ve servislersunuyor. Bilgisayardan erişim için “Vodemnet”,cep telefonundan erişim için “Cepnet” paketlerigibi benzeri olmayan tarifeler ile müşterilermegabayt, kilobayt gibi tüketiciden uzak kavram ve kota aşım kaygılarından kurtarılıyor.Tüketicilerin Vodafone mobil şebekesinikullanarak 3G kapsama alanındaki her yerdebilgisayardan süper hızlı internete bağlanmasınısağlayan internet erişimi Vodafone Mobil Modem:“Vodemnet”, 3G teknolojisinden özgürceyararlanılabilmesi için avantajlı kampanyalarlaVodafone müşterilerinin beğenisine sunuldu.Vodafone, internet uyumlu cep telefonlarındaninternet erişimi ihtiyacını karşılamak üzere günlükveya aylık olarak satın alıbilinecek mobil interneterişim paketi Cepnet’i de sunuyor. Hem faturalıhem de faturasız hatlar için sunulan Cepnetpaketleri, megabayt hesabı yapmaya gerekkalmadan özgürce data kullanımı sağlıyor.Vodafone tarafından sunulan Webşın ceptelefonları için mobil internet tarayıcısı hizmetisayesinde mobil telefonlardan web sayfalarına hızlave rahat bir şekilde ulaşılabiliyor.Webşın, Opera 5.0 tarayıcısı verileri sıkıştırdığı için, transfer edilenverinin boyutu %90’a kadar küçültülebiliyor.“Vodafone Etrafımda Ne Var?” lokasyon bazlıbilgi servisi uygulaması, iPhone kullanıcılarına,bulundukları bölgedeki en yakından en uzağa, tümönemli noktaları kategorilerine ayırarak sıralayabilme,adres ve telefon bilgisine erişme, haritadagöstererek konumlandırma imkanı sunuyor.İleri teknolojinin göstergelerinden biri ve yeni bir cihaz segmentinin başlangıcı olan Vodafone iledünyada ilk kez Türkiye’de Türk tüketicisininkullanımına sunulan dünyanın en küçük bilgisayarıSpiga, üstün teknik özellikleri ve şık tasarımıyladünyada büyük yankı uyandıran HTC TouchDiamond II, şeffaf tuş takımı tasarımı ile dikkatçeken LG Crystal ürünleri,Vodafone farkıylaTürkiye’de satışa sunuldu.
En Son Geliflmeler
Vodafone, 3G lansmanının birinci yılında,Türkmobil iletişim sektöründe bir ilke daha imzaatarak ayda 1 TL’ye pazara sunduğu, 3Guygulamalarıyla donatılmış Vodafone markalı akıllıtelefon “Vodafone 840” ile “Herkese mobilinternet” misyonunu daha da somutlaştırdı.Türkiye’de ilk kez Vodafone’un sunduğu Sesliİmza uygulaması, abonelere çağrı merkeziniaradıklarında daha hızlı ve güvenli işlem yapmaimkanı sunuyor. Aboneyi biyometrik ses analiziyletanıyan ve parmak izinden bile daha güvenli olanSesli İmza uygulaması,Vodafone Grubu içinde ilkolarak Türkiye’de hayata geçirildi.
Promosyon
Türkiye’de müşterilerinin memnuniyetini artırmave ihtiyaçlarını karşılayarak değer yaratmak için

çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone, avantajlıkampanyaları ile mobil iletişim teknolojilerinimüşterilerinin kullanımına sunuyor.Transfer edilen verinin boyutunu %90’a kadarküçültülerek, cep telefonundan web sayfalarınaerişimi hızlandıran ve internette gezinmek içinkullanımı en kolay tarayıcı niteliğini taşıyanWEBŞIN’ın sağladığı mobil internet deneyimiylegençler her Cumartesi arkadaşlarıyla internetüzerinden bedava bağlantı kurabiliyor.Vodafone Türkiye ve Pegasus Hava Yolları işbirliğiile oluşturulan Cep Fly tarifesi ile Vodafoneaboneleri avantajlı fiyatlarla görüşme olanağıbuluyor, kazandıkları uçuş puanları ile bedava uçakbiletine sahip olabiliyor.
Marka De¤erleri
Vodafone, dünyanın en değerli telekom markasıolarak tüketicinin kalbinde ve zihninde bir güvenmarkası olarak sağlam bir yer edinme, hizmet veürünlerde kalite ve yenilikçilik anlayışı ile müşterimemnuniyetinde fark yaratma stratejisinibenimsiyor. Bu doğrultuda, hizmetlerini müşterineartı değer katacak şekilde yenileyen VodafoneTürkiye, pazardaki  rekabetçi gücünü artırarak,takımdaşlığı ve katılımcı yönetimi ile pazarda farkyaratmak üzere “Vodafone’da fark var!” sloganı ilede temalaştırdı.
www.vodafone.com.tr

Mayıs 2010 itibariyle İstanbul Kültür SanatVakfı'nın (İKSV) Resmi İletişim SponsoruVodafone oldu.Vodafone, en ileri teknolojilerikullanarak üç yıl boyunca İstanbul Kültür SanatVakfı etkinliklerinin daha geniş kitlelereulaşmasına katkıda bulunacak.
Vodafone, Anadolu Ateşi tarafından sunulan veTürkiye sınırlarını aşarak uluslararası alandagetirdiği ses ile Anadolu ve Türkiye tarihinindünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayanTroya gösterisinin 2008 yılından bu yanasponsorluğunu yürütüyor.
Vodafone, 2007 yılından bu yana VodafoneMcLaren Mercedes takımının isim sponsoru veResmi Mobil Ortağı olarak dünyanın en çokizlenen motorsporu Formula 1’e destekvererek, bu nefes kesen mücadelenin dünyanındört bir yanındaki sporseverlere ulaşmasınayardımcı oluyor.
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BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?


