


Agenda 

 

 

• O firmie Emporia 

• Badania i Rozwój Produktów 

• Marketing 

• Produkty 



emporia 

• Zarząd  
• Marketing 
• Sprzedaż (Polska, W.Br., Włochy, Niemcy, Austria...) 
• Logistyka 
• Projektowanie, badania i rozwój produktów 

Globalny lider w segmencie: 
20 lat doświadczeo w projektowaniu rozwiązao dla seniorów! 

• Badania i rozwój produktów (HW & SW) 
• MD, Projektowanie konstruowanie 
• Produkcja 
• Kontrola Jakości 

LINZ (Austria) 80  osób SHENZHEN (Chiny) 40 osób 



emporia 
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emporia – klienci  

 
•  2 miliony sprzedanych telefonów od 2005 
•  4 generacje telefonów przygotowane przez nasz dział R&D 



Badania i rozwój produktów 

• Testy funkcjonalności oraz atrakcyjności nowych produktów 

• Wysokie standardy jakości – ergonomia i wykooczenie 

• Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i dopasowaniu 
produktów do potrzeb seniorów 

Laboratoria produkcyjne  Zespół 40 osób w dziale R&D Współpraca z St. 
Gallen & Cambridge   

Testy funkcjonalności 
rozwiązao 

Testy projektów w grupie 
docelowej 



 

Wsparcie dla POS: 

wizyty 

30 przedstawicieli  

szkolenia, materiały, 
prezenty dla 

konsumentów 

Wsparcie dla  operatora: 

materiały reklamowe  

promocje konsumenckie 

fundusz marketingowy 

 

Rezultaty: 

łatwiejsza sprzedaż 

szybsza rotacja 
telefonów 

lojalni konsumenci 

Marketing: wsparcie sprzedaży w POS 



pozycjonowanie 
telefonów Emporia jako 
wyznacznika standardu 

Testy funkcjonalne 
Wsparcie wiralowe 
tematów związanych z 
telefonami dla seniorów  

Marketing: wsparcie PR 



Marketing: komunikacja 

Reklamy Lobbying Testy, konkursy Infolinia serwisowa 

Skierowane do 
użytkowników 
koocowych i grup 
opiniotwórczych 

Marketing szeptany Obsługa posprzedażna 
Możliwośd wsparcia  
promocji operatora Wsparcie programów oraz 

inicjatyw dla seniorów  
w Polsce 

•  Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych „ę” 

•  Łazienki Królewskie 

•  Zachęta 

Liderzy opinii 

Lobbying 



Telefony dla Seniorów: trendy  

FRANCJA 
90 % of osób powyżej 65 roku 
życia twierdzi, że ich bliscy 
czują się lepiej mogąc zawsze 
zadzwonid na tel. komórkowy.  

POLSKA  
85% osób pow. 30 roku 
życia uważa, że klawisze 
większości telefonów 
komórkowych są zbyt 
małe; 70% twierdzi, że 
telefony mają zbyt wiele 
skomplikowanych funkcji; 
mniej niż połowa używa 
ponad 4 funkcji telefonu… 

  

 
WŁOCHY: 

84% osób starszych pow. 
65 roku życia używa 
telefonu tylko do 
dzwonienia, a 20% do 
SMS. 
 

 

BELGIA:  
Ponad 90% osób powyżej 65 
roku życia uważa, że ekran 
dotykowy jest zbędny. 

 

NIEMCY: 
71% osób powyżej 
65 roku życia 
uważa, że telefony 
mają zbyt wiele 
funkcji. 

 

 
 
AUSTRIA: 

Tylko 55% osób pow. 65 
roku życia samodzielnie 
dokonuje zakupu 
telefonu. 
 Źródło: Emporia – badania własne, 2011 



emporiaTALKpremium 

emporiaTALKpremium to prosty telefon o ponadczasowym wyglądzie. 
Wysoka jakośd wykooczenia i prostota obsługi to jego główne zalety.  

• Duży, czytelny wyświetlacz 
• Duże, łatwo wyczuwalne klawisze 
• Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej 

 
• Chromowa powłoka chroniąca przed zadrapaniami 
• Wysuwana klapka z listą ulubionych kontaktów 
• Główne funkcje wybierane bocznymi przyciskami 

Cena:  289,- zł 
www.emporiasklep.pl 



emporiaELEGANCE 

emporiaELEGANCE to atrakcyjny wygląd i prostota funkcjonalności.  
Minimalizm kształtów oraz intuicyjna obsługa podobają się bardziej 
wyrafinowanym konsumentom. 

• Telefon i SMS 
• Główne funkcje wybierane bocznymi przyciskami 
• Duży, kolorowy wyświetlacz 
 
• Zmienna wielkośd czcionki ułatwia czytanie 
• Wysoka jakośd dźwięku, głośnik przystosowany do pracy  
   z aparatami słuchowymi 

Cena:  399,- zł 
www.emporiasklep.pl 



emporiaELEGANCEplus – nowośd (T-Mobile)  

emporiaELEGANCEplus – wzbogacona o dodatkową funkcjonalnośd 
wersja jednego z najładniejszych telefonów dla seniorów. 

• Bluetooth 
• Radio FM 
• Dyskretny przycisk alarmowy 
 
• Telefon i SMS 
• Główne funkcje wybierane bocznymi przyciskami 
• Duży, kolorowy wyświetlacz 
 
• Zmienna wielkośd czcionki ułatwia czytanie 
• Wysoka jakośd dźwięku, głośnik przystosowany do pracy  
   z aparatami słuchowymi 

Cena:  449,- zł 
www.emporiasklep.pl 



emporiaESSENCE – nowośd 

Ponadczasowy, nowoczesny kształt i typowa dla marki 
EMPORIA prostota funkcjonalności - emporiaESSENCE to 
idealna kombinacja wysokiej jakości wykooczenia oraz 
intuicyjnej obsługi telefonu. 

• Telefon i SMS 
• Ładowarka biurkowa w zestawie 
 
• Duże, łatwo wyczuwalne klawisze 
• Czytelny wyświetlacz ze zmienną wielkością czcionki 
• Głośnik dostosowany do pracy z aparatami słuchowymi 

Cena:  389,- zł 
www.emporiasklep.pl 



emporiaTALKcomfort – nowośd 

• Telefon i SMS 
• Główne funkcje wybierane bocznymi przyciskami 
• Duże, łatwo wyczuwalne klawisze 

 
• Duża, czytelna czcionka na wyświetlaczu 
• Zwiększona donośnośd głośnika 
• Wzmocnione wibracje 

 
• Polifoniczne dzwonki 
• Latarka 

minus 2 mm minus 0,5 mm 

Lżejszy o 22g 

minus 8 mm 

emporiaTALKcomfort to ulepszona wersja modelu emporiaTALK. 
Telefon jest mniejszy, lżejszy a jakośd wykooczenia jeszcze lepsza.  

Na rynku w I kw. 2012 



DLA DOJRZAŁYCH KONSUMENTÓW 



 

Wesołych Świąt!!! 


