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Od října 2014 postupně rostlo pozitivní vnímání datového pokrytí Vodafone Turbo Internetem.  
Už na konci roku 2014 bylo vnímání srovnatelné s oběma konkurenty. Pozitivní trend ale 
pokračoval dále, až jsme v březnu dosáhli 22 procentních bodů, a předčili tak veškerou konkurenci 
i naše původně stanovené cíle, a to o celých 5 %. Náskok proti konkurenci tak činil 13, resp. 6, 
procentních bodů.  
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Zdroj: TNS AISA, Net Promoter Score Report / Users 

Vnímání celkové kvality sítě se v průběhu kampaně podařilo zvýšit až na 43 %, a tím překonat  
o celá 3 % stanovený cíl. Vodafone síť tak byla historicky poprvé vnímána jako stejně kvalitní  
v porovnání se sítěmi obou hlavních konkurenčních hráčů, kteří na rozdíl od Vodafonu nikdy  
v minulosti s touto bariérou nebojovali.  
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Zdroj: TNS AISA, Net Promoter Score Report / Users 

Vodafone dosáhl nejvyššího NPS (míra spokojených a loajálních zákazníků) ve srovnání  
s konkurencí. Nejenže udržel svoji dlouhodobou vedoucí pozici, ale zvětšil náskok před hlavními 
konkurenty, kteří měli naopak střídavě klesající trend, až o 11 bodů. Stanovený cíl zvýšit NPS  
o 3 body se podařilo dokonce překonat.  
 

  

4 



Zdroj: Network Traffic Report, Vodafone 

Využívání LTE sítě se od listopadu 2014 zvýšilo o celých 250 %, a stanovený cíl jsme tak 
o 50 % překonali. 
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Zdroj: Network Traffic Report, Vodafone 
 

Růst využití sítě nebyl patrný jen ve velkých městech, ale nejvíce se díky zaměření kampaně 
promítl především v malých obcích mimo města. Tam byl růstový trend ještě výraznější  
než v případě velkých obcí.  
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Zdroj: Business Results FY 2014 Report, Vodafone 
 

Díky nárůstu využívání dat se mnoho zákazníků setkávalo s tím, že jim měsíční množství dat 
v datovém tarifu nedostačovalo. Vodafone tak představil „overcharge“ službu, po jejíž aktivaci  
si zákazník další množství dat automaticky dokoupil.  
Nárůst využití této služby reflektoval růst použití dat, kdy byla v prosinci využita i díky akční 
nabídce více než 2,5milionkrát.  
 

  

7 


