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Od 10 lutego TOYA wprowadziła nową, niestandardową promocję. W nawiązaniu
do nazwy akcji, operator proponuje Abonentom możliwość skorzystania
z bogactwa oferty telewizji cyfrowej kładąc tym razem nacisk także na nielinearny
sposób oglądania – gdzie chcesz i kiedy chcesz.
W ramach promocji pakiety tematyczne: Pociecha, Filmbox, Koneser, Sport Plus oraz Nocny można
zamówić ze zniżką 50% w całym okresie zobowiązania. Obniżona zostaje także cena
interaktywnego odbiornika 3G, z 15 zł do 5 zł miesięcznie.
Dla fanów oglądania materiałów na życzenie stworzony został specjalny pakiet „Super SVOD”.
To trzy połączone serwisy: Koncerty Stingray Qello zawierające 45 koncertów najlepszych
zespołów wszech czasów, Paramount Play z 500 tytułami ﬁlmów i seriali najlepszych produkcji
grupy Viacom (Paramount, MTV) oraz Filmbox On Demand z kilkuset ﬁlmami i odcinkami seriali
w rozmaitych kategoriach. Przy zamówieniu pakietu na minimum 6 miesięcy, cena za całość została obniżona o ok. 60 proc. do 14,99 zł miesięcznie.
Kolejną atrakcją jest przygotowanie pakietu Walentynkowego zawierającego 42 starannie
wyselekcjonowane ﬁlmy z wypożyczalni VOD, podzielonych na 3 kategorie: Słodkie – dla Niej,
Słone – dla Niego i Pikantne dla Dwojga. Jak sygnalizują nazwy, kategoria Słodkie zawiera ﬁlmy
romantyczne i komedie, Słone – ﬁlmy akcji i sensacyjne a Pikantne – najciekawsze ﬁlmy erotyczne
z wytwórni Dorcel.
Promocja trwa do końca lutego. Kreacja została przygotowana przez własny Dział Marketingu
i Reklamy.
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TOYA Sp. z o.o. - piąty pod względem wielkości, w tym największy z wyłącznym udziałem kapitału polskiego, operator telewizji kablowej w Polsce. Zapewnia dostęp,
zarówno satcjonarnie i mobilnie, do telewizji cyfrowej, Internetu oraz telefonii. Swoje usługi świadczy dla 170 tysięcy Abonentów w kilku miastach sieci TOYA (Łódź,
Kraków, Kutno, Mysłowice, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Przemyśl i Pisz) oraz dostarcza sygnał telewizji cyfrowej do 100 tysięcy gniazd w kilkunastu sieciach
partnerskich na terenie całej Polski.

