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INFORMACJA PRASOWA         17.12.2018 r. 

1 Gb/s BEZ LOJALKI W SUPER CENIE DLA KLIENTÓW INEA Z OKAZJI PREMIERY FILMU DISNEYA 

„RALPH DEMOLKA W INTERNECIE” 

11 stycznia na ekrany polskich kin trafi kontynuacja przygód Ralpha Demolki. Tym razem główny 

bohater trafi do świata Internetu. Z tej okazji INEA przygotowała dla nowych klientów specjalną ofertę 

– światłowód symetryczny 1 Gb/s bez przywiązania w nowej, atrakcyjnej cenie. 

 

Akcja filmu „Ralph Demolka w Internecie” przenosi się z salonu gier do przepastnego i dynamicznie 

rozwijającego się świata Internetu. Ralph ze swoją przyjaciółką Wandelopą Von Cuks wyrusza na tułaczkę 

po sieci w poszukiwaniu pewnej części zamiennej, niezbędnej by ocalić grę Wandelopy.  

 

Z okazji premiery filmu dla wszystkich, którzy dołączą do grona klientów INEA, operator przygotował 

specjalną ofertę – światłowód symetryczny 1 Gb/s bez lojalki. Promocja obowiązuje od 17 grudnia we 

wszystkich kanałach sprzedaży INEA. 

 

Ralph Demolka to postać uwielbiana nie tylko przez najmłodszych, a skoro robi demolkę w sieci to nie 

mogliśmy się do tego nie odnieść. Za nami rok, w którym INEA nie raz zrobiła pozytywne zamieszanie 

w Internecie: uruchomiliśmy 10 Gb/s i łącze symetryczne dla naszych klientów – komentuje Michał 

Bartkowiak, Chief Operating Officer INEA. 

 

Akcji towarzyszy kampania marketingowa obejmująca radio, telewizję, działania online oraz nośniki 

outdoorowe w wybranych miastach Wielkopolski. Na wszystkich kreacjach przygotowanych przez INEA 

pojawia się postać animowanego bohatera filmu. Operator przygotował dla swoich klientów także konkurs, 

którego szczegóły podane zostaną w mediach społecznościowych INEA. 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

INEA to lider usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce. Firma jest obecna w segmencie klientów indywidualnych, usług 

dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół. INEA dostarcza głównie usługi Internetu szerokopasmowego, 

telewizji, telefonii mobilnej i stacjonarnej oraz usługi profesjonalne dla biznesu i data center. Dzięki realizowanym 

inwestycjom operator jest liderem w zakresie infrastruktury światłowodowej w Wielkopolsce.  

Według rankingu głównego Speedtest.pl za rok 2017, INEA to dostawca najszybszego Internetu w Polsce oraz 

najszybszego Wi-Fi w 2018 roku. INEA jest także laureatem wielu nagród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej 

nagrody FTTH Council Europe, za działania na rzecz rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH. 


