
Przyrost liczby klientów o 24% 
rok do roku już od 6 lat.

Podwyższenie marży o 8% 
na wszystkich usługach.



KONTEKST 
Internet Union to firma z branży ISP, działająca na 
dolnośląskim rynku od 2002 roku. W 2011 roku za-
rząd firmy zdecydował się na podjęcie przygotowani 
do debiutu na New Connect. Wymagało to jednak 
wypracowania nowego modelu biznesowego.

CEL/WYZWANIE (MOICO)
Naszym celem było przesunięcie marki Internet 
Union (dotychczasowego dostawcy usług) na rynek 
kapitałowy oraz wdrożenie marek usługowych, któ-
re będą mogły funkcjonować niezależnie od siebie 
na różnych rynkach. To wtedy powstały marki: SEEV 
(telekomunikacja dla biznesu), AER Network (Inter-
net radiowy w trudno dostępnych lokalizacjach) oraz 
MOICO (Internet światłowodowy).



BIG IDEA 

NIEWAŻNE, JAKI MASZ INTERNET.
WAŻNE, CO Z NIM ROBISZ.

To hasło podsumowuję filozofię MOICO. 
Internet to środek, narzędzie w Twoich rękach. 

Nie pozwól się ograniczać i korzystaj 
z niego tak, jak lubisz.



NARZĘDZIA/DZIAŁANIA
W ramach prac nad MOICO powstała:

- strategia i pozycjonowanie marki
- nazwa i język komunikacji
- logo i pełna identyfikacja wizualna
- kompleksowa strategia doświadczenia klienta

Następnie, w oparciu o szczegółowy, wielokanało-
wy plan komunikacji, z marka z sukcesem została 
wprowadzona na rynek. Cały czas rozwijamy markę 
MOICO, wykorzystując w tym celu m.in.:

- lifestyle’ową strone internetową
- stałą komunikację w kanałach social media
- zróżnicowaną aktywność eventową
- wsparcie influencerów



EFEKT

24%

JEDYNA
MARKA

500 000

PRZYROST LICZBY KLIENTÓW
ROK DO ROKU

DZIENNY ZASIĘG MARKI W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH (WG BRAND24)

OBECNA W TOP OF MIND BRANŻY WŚRÓD 
REGIONALNYCH FIRM ISP WE WROCŁAWIU 

(WG BADANIA Z 2017 R. / MANDS)



Orange / TP

OPERATOR ZMIANA W CENIE 
2011r. > 2016r.

-27%

UPC Polska -13%

Netia -5%

Vectra -40%

MOICO / Internet Union +8%

Silna marka pomogła również uniknąć udziału  
w wojnie cenowej, która stała się udziałem  

największych graczy w branży:

Podsumowując – popularność marki i przywiązanie 
jej użytkowników stały się dla firmy realnym zasobem, 
dając tym samym dużo większe możliwości działania. 

Cena podstawowego łącza internetowego 
u danego operatora. 

Dane z okresu 01.2011 - 11.2016 według informacji 
podawanych przez operatorów.



ZAPRASZAMY 
DO ŚWIATA MOICO

ENJOY LIFE


