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Kedy ste začali venovať osobitnú
pozornosť jednotlivým kategóri-
ám svojich zákazníkov, vrátane
malých a stredných podnikateľov?
- Bolo to v roku 2000  v rámci celkovej
prestavby firmy z typického mo-
nopolu na zákaznícky orientovanú

spoločnosť. Vtedy sme zákazníkov po prvý raz
rozdelili do korporátnych, teda podnikových seg-
mentov a do rezidenčného, teda bytového seg-
mentu. Práve v ňom sme vytvorili tiež segmenty pre
malé a stredné firmy (SME) a živnostníkov (SOHO -
Small Offices, Home Offices). Tento zámer sa po
prvý raz viditeľne predstavil pri vytváraní novej
predajnej siete, známych Infotelov. Ich súčasťou sa
stala aj zóna pre malých a stredných podnikateľov
zabezpečujúca pohodlie, priestor a čas na rokovania
o konkrétnych riešeniach. Zároveň sme si povedali,
že segment SME potrebuje aj inú starostlivosť. Tým
vznikla myšlienka komplexnej starostlivosti o malé
a stredné firmy, ktorá dostala názov SME koncept,
Tento koncept sme uviedli do života v roku 2003.

Na tomto komplexnom programe spolupracuje
viac častí Slovak Telecomu. Čo všetko SME kon-
cept obsahuje?
- Okrem vyčlenenia personálu v predajniach sme
vytvorili aj  tím 88 biznis špecialistov, ktorí navšte-
vujú pridelených zákazníkov, ponúkajú im služby
a riešia ich požiadavky. Druhú časť SME konceptu
predstavuje zákaznícky systém v call-centrách,
prostredníctvom ktorého sa vieme veľmi efektívne
vysporiadať s mnohými požiadavkami klientov.
Call-centrum ďalej oslovuje zákazníkov telefonicky,
najmä, keď máme nový produkt, ktorý by mohol
byť pre túto skupinu zákazníkov zaujímavý.
Zákazníkov zároveň oslovujeme prostredníctvom
direct mail-u  a osobitným časopisom pre malé
a stredné podniky. Na internete sme vytvorili
samostatnú časť venovanú problematike SME.
Okrem toho, na produktovom marketingu sa tím
odborníkov stará o prípravu produktov určených
pre segment SME.  Poslednou časťou celého SME
konceptu je séria eventov, ktoré sme nazvali ST
Office.  

Slovenské firmy sú v európskom pohľade malé
a preto netreba komplikované riešenia, ktoré sa
musia riešiť individuálne. Čo ponúkate na-
miesto takýchto individuálnych riešení?

- Je to podrobnejšia segmentácia potrieb našich
zákazníkov. Vytvorili sme skupinu segmentového
manažmentu, ktorá v širších súvislostiach sleduje,
kde sú zákazníci rozmiestnení, aká je ich kúpna
sila, v akom type biznisu pracujú, aké portfolio
služieb využívajú. Na základe týchto informácií
odporúčame balíčkovanie služieb alebo zmenu
portfolia služieb.

Dosiaľ sme hovorili o koncepciách. Aké kon-
krétne produkty a riešenia pre segment SME
ponúkate?
- Od vlastnej telefónnej linky sme pokročili o kus
dopredu. Zákazníci z tohto segmentu preferujú
najpoužívanejší širokopásmový internetový prístup
v Európe, teda pripojenie na báze technológie
ADSL.  V našom portfoliu sa objavila aj skupina pro-
duktov, ktoré majú charakter komplexných IT
riešení a zahrňajú aj dodávky výpočtovej techniky,
vrátane softvéru. Rovnako disponujeme novou tech-
nológiou Next Generation Network (NGN), ktorá je
obrovským prísľubom pre trh. Je platformou aj pre
virtuálne pobočkové ústredne a sadu ďaľších mo-
derných služieb...

Ako sa na raste DSL pripojení podieľa segment
SME?
- Segment malých a stredných podnikov sme
oslovili v minulom roku s ponukou DSL ako prvý.
V tejto súvislosti treba povedať, že predovšetkým
v prvom štrvťroku 2004 sme mali značnú časť DSL
zákazníkov práve z tohto segmentu. Rozšírením
ponuky DSL služieb a produktov sa však tento
proodukt stal zaujímavým aj bytový segment. Na
konci roku sme mali viac ako 38 000 DSL zá-

kazníkov. Našim cieľom je, že do konca tohto roku
2005 chceme získať 90 000 DSL zákazníkov a do
konca roku 2006 ich počet odhadujeme na 150 000.
Chceme pritom dynamicky  rásť ako v segmente
bytových, tak aj segmente firemných klientov.

Nedávno ste uviedli atraktívne novinky na
pevnej linke pre firemných zákazníkov. Môžete
ich predstaviť?
- Od marca prináša pevná linka od Slovak Telecomu
viacero atraktívnych noviniek pre malé aj veľké
firmy a organizácie v rámci programu Business
Partner, ktoré potvrdzujú, že pevná linka je stále
najvýhodnejším riešením pre biznis zákazníkov.
Podstatnou novinkou na pevnej linke je zavedenie
sekundovej tarifikácie od prvej sekundy pre
miestne, medzimestské, mobilné a zahraničné vola-
nia. Okrem sekundovej tarifikácie od prvej sekundy
ponúka program Business Partner všetkým firmám
oveľa nižšie ceny volaní ako napríklad program
Firma 55 od spoločnosti Orange Slovensko. Navyše
súčasťou programu Business Parner je aj výhodný
systém dodatočných zliav pre každú firmu. 

Čo plánujete ponúknuť segmentu SME v nasle-
dujúcom období?
- Máme ambíciu ponúkať stále komplexnejšie rieše-
nia, ktoré budú zahŕňať hlas, internet, hardvér,
prvky bezpečnosti a v neposlednom rade ponúkať
aj nový SME obsah (content). Pokiaľ ide o jednotlivé
produkty, samotné  DSL vyrieši konektivitu mno-
hých stredných a malých firiem. Ďalej máme
pomerne bohatú ponuku internetových služieb,
vrátane webových služieb, webhostingu, web-
housingu i škálovateľných mailboxov. Pre tých ktorí
majú na prenos dát vyššie nároky ako ponúka DSL,
by som rád odporučil Business Internet, čo je jedno
z najvýhodnejších garantovaných pripojení na
internet.
Uvedomujeme si, že rok 2005 bude prelomový
práve z dôvodu narastajúcej konkurencie. Jej
výsledkom bude, že malý a stredný podnikateľ
bude obsluhovaný ešte kvalitnejšie. Riešenia, ktoré
bude dostávať budú ešte viac šité na mieru s pres-
nou znalosťou potrieb a možností zákazníka a tým
pádom aj s presným odporúčaním, čo pre neho
bude najvýhodnejšie. Preto naše riešenia musia
spĺňať tri hlavné atribúty, ktoré sú pre nás merad-
lom úspechu v tomto roku: ,,Rýchlejšie, lepšie, lac-
nejšie“.

Atraktívne novinky Slovak Telecomu
pracujú rýchlejšie, lepšie, lacnejšie
Komplexné využitie informačných technológií v malých a stredných podnikoch (SME)
nie je dnes už možné bez kvalitných hlasových, dátových a internetových služieb.
Najkomplexnejšie a najrozsiahlejšie ich zabezpečuje Slovak Telecom, ktorý venuje
SME veľkú pozornosť. O vývoji moderných telekomunikačných služieb, ich súčasnom
stave i perspektívach hovorí Marián Mladý, manažér odboru segmentového
manažmentu a stratégie rezidenčného predaja Slovak Telecomu.

Marián MLADÝ
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