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Plus 
i Cyfrowy Polsat 
razem 
budują… 



Otwieramy świat wyjątkowych możliwości 

Oszczędzanie przez dodawanie 
Program, dzięki któremu klienci oszczędzają, łącząc usługi Plusa 
i Cyfrowego Polsatu - Telewizja, Internet, Telefon 

Inteligentny dom 
Nowe produkty, rozwiązania dla domu i rodziny od Plusa 
i Cyfrowego Polsatu – Plus Bank i energia od Plusa 

Dodatkowe korzyści 
Promocje specjalne, konkursy, loterie 



smartDOM – im więcej produktów, tym większe oszczędności 

Telefon 
MIX Telewizja 

Internet 
domowy 

Internet 
mobilny 

Telefon 
abonament 



smartDOM – im więcej produktów, tym większe oszczędności 

Konto Plus Prąd od Plusa 



Wyjątkowa 
oferta 
dla naszych 
klientów 



Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę 



Tylko dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu 

Prosty i elastyczny mechanizm: 
 rabaty obowiązują przez cały okres umowy 
 minimalny abonament na posiadanej usłudze to 49,90 zł 
 minimalny abonament na dokupowanej usłudze to 49,90 zł 



Warto być z nami 

Masz telewizję w Cyfrowym Polsacie? Masz telefon w Plusie? 



Telewizja, Internet, Telefon za niecałe 76 zł miesięcznie 

99 kanałów dla całej rodziny - 49,90 zł 

20 GB Internetu LTE - 24,95 zł 

Nielimitowane rozmowy i SMSy 
do wszystkich sieci - 1 zł 

Razem za 75,85 zł miesięcznie 



Kupon dla wszystkich klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu 

Dostępność promocji: 
 
 Punkty sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu 

 
 Infolinie Plusa i Cyfrowego Polsatu 

 
 Strony WWW Plusa i Cyfrowego Polsatu 



Nasi 
klienci 
są traktowani 
wyjątkowo 



Dla kogo jest Paszport Korzyści? 

Dla wszystkich klientów: 
 

 Plusa 
 
 Cyfrowego Polsatu 
 
 Plus Banku 



Idea programu Paszport Korzyści 

 Stworzenie unikatowej wartości dodanej dla wszystkich klientów Grupy poprzez 
łączenie korzyści od organizatorów i Partnerów programu. 

 Uczestnicy programu zyskują zniżki 
i rabaty oraz specjalne oferty u nas 
i naszych Partnerów. 

 Partnerstwo z Telewizją Polsat czyni nasz program absolutnie wyjątkowym! 



Opis programu Paszport Korzyści 

13 maja 
start programu 

Zawiera dwie karty:  
 Karta Korzyści dla Ciebie,  

klienta grupy 
 Karta Korzyści dla Bliskiej 

Osoby  

około 6 mln gospodarstw 
domowych 



Jak działa Paszport Korzyści? 

Po otrzymaniu Kart Korzyści można 
korzystać z ofert Partnerów, a od każdej 
transakcji użytkownik otrzymuje środki, 
które może przeznaczyć na rabaty na usługi 
organizatorów. 

Użytkownicy rejestrują się  
na stronie programu 
www.paszportkorzyści.pl 
i mogą w pełni z niego 
korzystać. 

http://www.paszportkorzyści.pl/


Czym są Karty Korzyści? 

Karta dla Ciebie upoważnia do: 
 korzystania ze zniżek i specjalnych ofert u partnerów programu 

a po rejestracji także do: 
 zarządzania kontem w programie 
 zarządzania korzyściami na koncie uczestnika 
 wskazania organizacji charytatywnej, na którą przekazywane będzie 

wsparcie finansowe 
 do udziału w konkursach, loteriach i wydarzeniach w ramach programu 

 

 
Kartę dla Bliskiej Osoby można przekazać komuś z rodziny lub znajomemu, a po 
jej aktywacji na stronie internetowej programu, osoba ta może również korzystać 
z przywilejów programu.  



Nasz program to korzyści z usług, 
z których korzysta niemal każdy z nas! 

 Rozmawiamy przez telefon 
 Oglądamy telewizję 
 Korzystamy z Internetu 
 Zarządzamy naszymi finansami 
 Korzystamy z energii elektrycznej 
 Robimy zakupy 
 Tankujemy paliwo 
 Musimy być ubezpieczeni 
 Dbamy o nasze zdrowie 
 A czasami każdy z nas lubi zjeść dobrą  pizzę 



Dlaczego warto mieć Paszport Korzyści? 

Jeszcze lepsze warunki dla korzystających z Programu smartDOM 

Od każdej transakcji gromadzone są środki, które trafią do wskazanej przez 
klienta fundacji z programu 

Wyjątkowe zniżki na produkty Partnerów programu 

Możliwość rabatowania usług, które klient posiada w Grupie 

Specjalne promocje na produkty i usługi Plusa, Cyfrowego Polsatu i Plus 
Banku 

Konkursy, loterie i bilety na siatkówkę, festiwale muzyczne itp. 



Partnerzy programu Paszport Korzyści 



Partner technologiczny 

Partnerem technologicznym Paszportu Korzyści jest 
Freebee, odpowiedzialne za: 
 dostarczenie technologii i stworzenie  

od podstaw systemu do zarządzania programem, 
 współudział we wdrożeniu i prowadzeniu 

programu 
 pozyskiwanie i obsługę Partnerów programu. 



Patron medialny 

Wyjątkowe niespodzianki kulturalne, rozrywkowe i 
sportowe:  
 10 000 biletów na Mistrzostwa Świata w Piłce 

Siatkowej Mężczyzn!  
 bilety na różne wydarzenia sportowe!  
 wejściówki na koncerty i festiwale!  
 wejściówki na nagrania programów rozrywkowych 

Telewizji Polsat! 
 możliwość zostania gwiazdą serialu emitowanego 

przez Polsat! 



Rozwój programu i kanały komunikacji 

Tablet 
FreeBee 

Facebook 

Email 

SMS/MMS 

WWW Paszportu Aplikacja Paszportu 



Komunikacja 
Paszportu Korzyści 
i wyjątkowej oferty 



Ambasadorzy programu smartDOM 



Kampanie 

Paszport Korzyści 
Claim: Oszczędzanie przez okazywanie 
Przekaz: Wyjątkowe korzyści tylko dla naszych klientów! 
Start: 18 maja 
 
Wyjątkowa oferta smartDOM 
Claim: Oszczędzanie przez dodawanie 
Przekaz: Tylko dla naszych Klientów!  
Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę. 
Start: 13 maja 



Kto stoi za kampaniami?  

Kreacja: Grey Group 
 
Reżyser: Bartłomiej Ignaciuk 
 
Produkcja: TFP 
 
Postprodukcja: Film Garden 
 
Zespół Komunikacji Plusa i Cyfrowego Polsatu 



Spoty 



Warto być z nami! 


