
  



  

myPhone Sp. z o.o. Należy do Grupy Kapitałowej TelForceOne 
- lidera na rynku akcesoriów markowych do urządzeń 
mobilnych, spółki notowanej od 2007 roku na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. Do Grupy Kapitałowej 
TelForceOne należy obecnie osiem spółek o charakterze 
produkcyjnym i handlowym, prowadzących działania w branży 
elektroniki użytkowej.

Początki myPhone Sp. z o. o. sięgają roku 2008, kiedy w 
strukturach spółki TelForceOne powstał zespół mający za 
zadanie uruchomienie produkcji telefonów komórkowych. W 
skład zespołu weszło kilkunastu specjalistów z Polski i Czech. 
Ich praca przyniosła efekt w październiku tego roku, gdy na 
polskim rynku pojawił się pierwszy model telefonu myPhone.
Do listopada 2010 roku myPhone Sp. z o. o. wprowadził na 
rynek siedemnaście modeli telefonów.

Produkty myPhone dostępne są w Europie.

  

CZYNIMY TECHNOLOGIE 
MOBILNE PRZYSTĘPNYMI.



  

Rynek telefonów komórkowych 
według producentów

Samsung 
13 smartfonów (dotyk, HSDPA, system operacyjny), 
25 dotykowych,22 klasyczne,18 sliderów,9 z klapką.

LG
22 dotykowe,5 klasycznych,3 QWERTY,15 sliderów, 4 klapki
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Rynek telefonów komórkowych 
według operatorów

Operatorzy – wyciąg z aktualnej oferty abonamentowej (post-paid):

Orange – 58 nowości: 15 klasycznych, 33 smartfony, 8 sliderów, 2 klapki 

ERA GSM – 60 nowości: 22 klasyczne, 23 smartfony, 16 sliderów, 5 klapek 

Dane z roku 2009 i 2010 potwierdzają obecny, kreowany przez producentów 
i operatorów trend. Największe wzrosty sprzedaży operatorskiej telefonów
subsydiowanych producenci odnotowali w segmencie SmartPhone. 
myPhone stwarza alternatywę dla osób, które od telefonu komórkowego 
oczekują łatwości i prostoty w obsłudze. 
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•Na rynku jest coraz więcej urządzeń z 
zaawansowanym systemem operacyjnym, 
wyposażonych w ekran dotykowy, o znacząco 
rozbudowanej funkcjonalności, o możliwościach 
bliskich niektórym modelom komputerów.

•Zarówno producenci, jak I operatorzy kreują 
zapotrzebowanie na takie urządzenia.

•Telefon przestaje nim być, staje się namiastką 
komputera.

•Korzystanie w takich urządzeniach z podstawowych 
funkcji, których spodziewamy się po telefonie, staje 
się kłopotliwe dla bardzo wielu osób.

Dzisiejsze telefony 
komórkowe



  

Czy obecne telefony komórkowe 
są łatwe w użytkowaniu?

Firma myPhone w listopadzie 2010 roku zleciła przeprowadzenie badań 
na reprezentatywnej grupie 204 użytkowników  telefonów komórkowych powyżej 18 
lat. Wynika z nich, że użytkownicy z poszczególnych grup wiekowych mają odmienne 
potrzeby i oczekiwania wobec telefonów komórkowych. 



  

Wyniki badań dla grupy w wieku         
18 – 25 lat

Długi czas czuwania 16 %

Moduł Bluetooth HF 15 %

Elegancka i wytrzymała obudowa 15 %

Czytelny ekran 15 %

Proste menu 10 %

Głośne dzwonki 9 %

Duże klawisze 9%

Klawiatura QWERTY 7%

Ekran dotykowy 4 %

Długi czas czuwania 16 %

Moduł Bluetooth HF 15 %

Elegancka i wytrzymała obudowa 15 %

Czytelny ekran 15 %

Proste menu 10 %

Głośne dzwonki 9 %

Duże klawisze 9%

Klawiatura QWERTY 7%

Ekran dotykowy 4 %

Długi czas czuwania 16 %

Moduł Bluetooth HF 15 %

Elegancka i wytrzymała obudowa 15 %

Czytelny ekran 15 %

Proste menu 10 %

Głośne dzwonki 9 %

Duże klawisze 9%

Klawiatura QWERTY 7%

Ekran dotykowy 4 %

Obsługa SMS i MMS 22 %

Prowadzenie rozmów 20 %

Robienie zdjęć 14 %

Odtwarzacz video 13 %

Portale społecznościowe i internet 14 %

Możliwość podłączenia do komputera 11 %

Dyktafon 6%

 Niezbędne cechy telefonu komórkowego 

 Niezbędne funkcje telefonu komórkowego 

Zaawansowane cechy 
i funkcjonalności

Moduł BT, klawiatura QWERTY, ekran dotykowy, 
obsługa portali społecznościowych

40%



  

Wyniki badań dla grupy w wieku         
26 – 50 lat

Czytelny Ekran 16 %

Długi czas czuwania 15 %

Elegancka i wytrzymała obudowa 14 %

Bluetooth HF 14 %

Proste menu 13 %

Głośne dzwonki 11 %

Klawiatura QWERTY 9%

Ekran dotykowy 4%

Duże klawisze 4 %

Obsługa SMS i MMS 24 %

Portale społecznościowe i internet 18 %

Prowadzenie rozmów 16 %

Możliwość podłączenia do komputera 14 %

Robienie zdjęć  12 %

Odtwarzacz video 9 %

Dyktafon 7%

 Niezbędne cechy telefonu komórkowego 

 Niezbędne funkcje telefonu komórkowego 

Zaawansowane cechy 
i funkcjonalności:

Moduł BT, klawiatura QWERTY, ekran dotykowy, portale 
społecznościowe.

45%



  

Duże klawisze 18 %

Czytelny ekran 16 %

Długi czas czuwania 13 %

Elegancka i wytrzymała obudowa 13 %

Proste menu 12 %

Głośne dzwonki 12 %

Bluetooth HF 8%

Klawiatura QWERTY 5%

Ekran dotykowy 3 %

Wyniki badań dla grupy w wieku         
+50 lat

Prowadzenie rozmów 28 %

Obsługa SMS i MMS 26 %

Możliwość podłączenia do komputera 13 %

Robienie zdjęć 9 %

Portale społecznościowe i internet (portale 1%) 9 %

Dyktafon 9 %

Odtwarzacz video 6%

 Niezbędne cechy telefonu komórkowego 

 Niezbędne funkcje telefonu komórkowego 

Zaawansowane cechy 
i funkcjonalności

Moduł BT, klawiatura QWERTY, ekran dotykowy, portale 
społecznościowe.

22%



  

Ludzie po pięćdziesiątce oczekują 
prostych i łatwych rozwiązań.

Ludzie po piećdziesiątce 
od telefonów oczekują prostych 

i łatwych rozwiązań 
78%

Duże klawisze 18 %

Czytelny ekran 16 %

Długi czas czuwania 13 %

Elegancka i wytrzymała obudowa 13 %

Proste menu 12 %

Głośne dzwonki 12 %

Bluetooth HF 8%

Klawiatura QWERTY 5%

Ekran dotykowy 3 %

 Niezbędne cechy telefonu komórkowego 



  

Dzisiejsze telefony komórkowe 
to zaawansowane smartphony.

Czy to jeszcze telefon?

Dziś telefon komórkowy jest bardziej komputerem z obsługą profilów na portalach 
społecznościowych i dostępem do sieci, niż telefonem, z którego można wykonać 
połączenie.

Producenci telefonów komórkowych prognozują, iż w najbliższej przyszłości znaczący
udział w ich przychodach będą stanowiły profity z tzw. Market Shops – programy i gry 
dostępne w wirtualnych sklepach producentów. Śladami iPhone oraz producenta systemu 
Android powstają nowe, wirtualne sklepy, które kuszą użytkowników różnorodnością 
aplikacji. Telefony komórkowe - jeżeli można jeszcze tak je nazwać - zostały sprowadzone 
do roli urządzenia, na którym trzeba się zalogować, podać numer karty kredytowej oraz - co 
chyba najważniejsze - wykazać się nie lada sprawnością techniczną i manualną w obsłudze. 
Na porządku dziennym są dotykowe, 4-calowe ekrany OLED, HSDPA i Wi-Fi, dostęp 
do e-maila oraz lokalizatory GPS.

Ale czy to jeszcze telefon?



  

myPhone Simple Life 
to seria telefonów o dużych klawiszach,  z wyraźnym opisem, z wyświetlaczem o 
czytelnej czcionce, z uproszczonym procesem nawiązywania i prowadzenia rozmów 
głosowych oraz wysyłania wiadomości SMS. 

Telefony z tej serii obsługują również funkcję SOS, pozwalającą na wezwanie pomocy 
w sytuacji krytycznej. 

Powyższe rozwiązania sprawiają, że telefony zaprojektowane według idei myPhone 
Simple Life są lubiane przez osoby szukające urządzeń intuicyjnie prostych i 
przyjaznych w obsłudze. 

Urządzenia te cieszą się również zwiększonym zainteresowaniem ze strony seniorów, 
osób mniej sprawnych manualnie lub mających problemy ze wzrokiem.

myPhone Simple Life.
Telefony łatwe w użytkowaniu



  

 
Zestaw myPhone 1050 simply składa się z:
Telefonu komórkowego myPhone 1050 simply,
Baterii litowo - jonowej; typ: MP-S-I,
Ładowarki sieciowej,
Słuchawek HF,
Karty gwarancyjnej,
Długiej i krótkiej instrukcji obsługi.
 
Sugerowana cena detaliczna: 159 złotych

myPhone 1050 simply to pierwszy telefon do ... dzwonienia. Sprawna i wygodna obsługa podstawowych funkcji 
telefonicznych,bez zbędnych udziwnień: Duże klawisze z wyraźnym opisem, czytelny wyświetlacz z dużymi cyframi
proste w obsłudze menu, przycisk alarmowy SOS, szybkie wybieranie 10 połączeń, praktyczne przełączniki suwakowe obsługujące: 
radio FM,blokadę klawiatury i latarkę. Radio FM działające bez konieczności podłączenia zestawu słuchawkowego, latarka diodowa 
działająca także przy wyłączonym telefonie. Idealny dla wszystkich szukających telefonu do dzwonienia, jak również osób starszych 
i niedowidzących.

Najlepszy dla osób 
powyżej 70 roku życia 

myPhone 1050 
SIMPLY 



  

myPhone 1055 RETTO wyposażony został w szereg funkcjonalnych udogodnień charakterystycznych dla modeli myPhone Simple Life: 
ma powiększoną, czytelnie opisaną klawiaturę, kontrastowy wyświetlacz z dużą czcionką, a także uproszczone i intuicyjne menu. 
Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć funkcji SOS, pozwalającej na wezwanie pomocy w sytuacji alarmowej. W 1055 RETTO tę funkcję 
uzupełniono o godzinny czas czuwania telefonu po użyciu klawisza SOS – telefon automatycznie odbiera wówczas wszystkie połączenia 
przychodzące w trybie głośnomówiącym. myPhone 1055 RETTO posiada latarkę, działającą niezależnie od telefonu (również po jego 
wyłączeniu). Blokada klawiatury obsługiwana jest za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego z boku obudowy. Tym samym 
przełącznikiem, przesuwając go do góry, można włączyć radio FM działające bardzo dobrze bez konieczności podłączenia zestawu 
słuchawkowego. Obudowa 1055 RETTO wykonana została z dobrej jakości tworzyw sztucznych. Tył obudowy jest gumowany, co 
zwiększa jej walory użytkowe – telefon nie powinien łatwo wysunąć się z ręki. Prezentowany telefon wyposażony został w baterię o 
pojemności 1000 mAh. Pozwala ona na działanie urządzenia w trybie czuwania do 14 dni oraz do 300 minut rozmów.

 
Zestaw myPhone 1055 RETTO składa się z:
Telefonu komórkowego myPhone 1055 RETTO,
Baterii litowo - jonowej; typ: MP-S-A,
Ładowarki sieciowej,
Słuchawek HF,
Karty gwarancyjnej,
Długiej i krótkiej instrukcji obsugi.
 
Sugerowana cena detaliczna - 179 złotych brutto.

Najlepszy dla osób 
powyżej 60 roku życia 

myPhone 1055 
RETTO 



  

Atutem myPhone 1060 Grand jest ergonomiczna i praktyczna obudowa. Wykonana została z wysokiej jakości tworzyw sztucznych 
o zwiększonej odporności na zarysowania i podwyższonym stopniu trwałości. Jest również elegancka - prosty telefon z dużymi 
klawiszami i dużym wyświetlaczem wcale nie musi być brzydki. Bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem użytym w myPhone 1060 
Grand jest zastosowanie przełączników suwakowych do obsługi kilku ważnych funkcji. Za ich pomocą możemy blokować 
klawiaturę, możemy też włączać i wyłączać wbudowaną dwudiodową latarkę lub radio FM. To sprawdzone i lubiane przez 
użytkowników rozwiązanie zostało już zastosowane w poprzednich telefonach z tej serii. To, co dobre, nie należy zmieniać. Telefon 
wyposażono w monochromatyczny wyświetlacz, o rozdzielczości 128x64 pikseli i podwyższonym stopniu kontrastu, zwiększającym 
czytelność wyświetlanych informacji. myPhone 1060 Grand obsługuje funkcję SOS, umożliwiającą wezwanie pomocy w sytuacji 
awaryjnej. Po jej uaktywnieniu włączony zostaje głośny sygnał alarmowy. Następnie na pięć zdefiniowanych wcześniej numerów 
zostaje wysłany alarmowy SMS. Potem telefon nawiązuje połączenia kolejno z każdym ze zdefiniowanych numerów, w trybie 
głośnomówiącym. myPhone 1060 Grand wyposażony został w baterię o podwyższonej pojemności 1200 mAh. Pozwala ona 
na działanie urządzenia w trybie czuwania do 21 dni oraz do 240 minut rozmów.

Zestaw myPhone 1060 Grand składa się z:
Telefonu komórkowego myPhone 1060 Grand,
Baterii litowo - jonowej; typ: MP-S-A,
Ładowarki sieciowej,
Słuchawek HF,
Karty gwarancyjnej,
Długiej i krótkiej instrukcji obsługi.

Sugerowana cena detaliczna - 279 złotych brutto.

Najlepszy dla osób 
powyżej 60 roku życia 

myPhone 1060 
GRAND 



  

myPhone 1070 chiaro to telefon ergonomiczny, przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudze. To urządzenie dla każdego, 
o nowoczesnym i unikalnym designie. Elegancka obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, duże klawisze 
z wyraźnym opisem oraz czytelny wyświetlacz sprawiają, że telefon jest atrakcyjny nie tylko dla seniorów. Model ten z pewnością 
będzie zauważony przez użytkowników ceniących sobie funkcjonalność. Menu jest proste, intuicyjne, a co najważniejsze – 
wyświetlane z użyciem dużej, czytelnej czcionki. myPhone 1070 chiaro obsługuje funkcję SOS, umożliwiającą wezwanie pomocy 
w sytuacji awaryjnej. Po jej uaktywnieniu włączony zostaje głośny sygnał alarmowy. Następnie na pięć zdefiniowanych wcześniej 
numerów zostaje wysłany alarmowy SMS. Potem telefon nawiązuje połączenia kolejno z każdym ze zdefiniowanych numerów. 
Jak przystało na model z serii Simple Life, myPhone 1070 chiaro umożliwia szybkie wybieranie do 10 numerów telefonu. 
Radio FM, latarka, alarm z możliwością ustawienia pięciu dowolnych terminów oraz zewnętrzna blokada klawiatury są w tym 
modelu łatwo dostępne, jednocześnie zapewniają mu wysoką funkcjonalność. myPhone 1070 chiaro posiada baterię 
o zwiększonej pojemności 1150 mAh. Pozwala ona na działanie urządzenia w trybie czuwania do 21 dni oraz do 5 godzin rozmów.
 

Zestaw myPhone 1070 chiaro składa się z:
Telefonu komórkowego myPhone 1070 chiaro,
Baterii litowo - jonowej; typ: MP-S-A,
Ładowarki sieciowej,
Słuchawek HF,
Karty gwarancyjnej,
Długiej i krótkiej instrukcji obsługi.
 
Sugerowana cena detaliczna - 259 złotych

Najlepszy dla osób 
powyżej 50 roku życia 

myPhone 1070 
CHIARO



  

PREMIERA 
15 XII 2010

myPhone 1080 
DURO 

Zestaw myPhone 1080 DURO składa się z:
Telefonu komórkowego myPhone 1080 
DURO,
Baterii litowo - jonowej; typ: MP-S-A,
Ładowarki sieciowej,
Słuchawek HF,
Karty gwarancyjnej,
Długiej i krótkiej instrukcji obsługi.
 
Sugerowana cena detaliczna - 399 złotych

Metalowa, wytrzymała obudowa
Kolorowy, czytelny wyświetlacz
Bluetooth HF, Aparat 2 Mpx
Czytelna, mówiąca klawiatura  

Ludzie po 
pięćdziesiątce od 

telefonów oczekują 
prostych i łatwych 

rozwiązań 
78%



  

36-miesięczna gwarancja
Produkty z serii myPhone Simple Life objęte zostały 
gwarancją o czasie wydłużonym do 36 miesięcy. System 
door-to-door obowiązuje przez pierwsze 24 miesiące 
gwarancji. 

Dedykowana infolinia myPhone Simple Life 
W październiku 2010 została uruchomiona specjalna infolinia 
dla klientów myPhone Simple Life. 
Nasi konsultanci wyjaśniają za jej pośrednictwem wszystkie 
techniczne kwestie związane 
z modelami tej serii.

 

Pierwszeństwo w realizowaniu reklamacji 
Proces realizacji gwarancji został skrócony tak, aby średni 
czas obsługi reklamacji nie przekraczał 10 dni (standardowy 
czas – 14 dni).



  

Systematyczny udział w imprezach dla Seniorów
W dniach 25-26 września w Poznaniu odbyła się organizowana przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie pierwsza edycja targów AKTYWNI 50+. Myślą przewodnią imprezy było hasło: „Siła 
wieku – pełnia życia”. Firma myPhone była jednym z 70 wystawców.  W Sopocie natomiast, 
w sobotę 25 września miała miejsce podobna impreza - pierwsza edycja Sopockich Tergów Seniora. 
Tu również obecny był myPhone. 
Na obu imprezach seniorzy mieli okazję osobiście zapoznać się z przyjaznymi dla użytkownika 
telefonami z serii myPhone Simple Life. 
W planach obecność na kolejnych kilku imprezach tego typu.

Przedstawiciele myPhone dotychczas odbyli szereg spotkań i konsultacji 
z przedstawicielami organizacji, stowarzyszeń ze środowiska seniorów, 
a także uniwersytetów III wieku. Działania te mają wpływ na wzrost 
znajomości marki myPhone w środowisku seniorów, a także pozwalają 
na zebranie wiedzy, potrzebnej przy projektowaniu kolejnych urządzeń 
z tej serii. Dzięki nim projektowane telefony myPhone Simple Life 
w jeszcze większym stopniu spełniać będą 
oczekiwania przyszłych użytkowników.



  

I – III kwartał 2009 I – III kwartał 2010

61 200 szt. 120 000 szt.

Całkowita sprzedaż terminali myPhone 
w okresie IIIQ 2009/2010 

IQ 2010 market 
Polska

IQ 2010 market 
Polska

IIQ 2010 market 
Polska

IQ 2010 myPhone 
Polska

IIQ 2010 myPhone 
Polska

Udział w 
całości

100% 100% 0,45% 0,9%

Udział Open 
Market

15% 15% 3% w Open 
Market

6% w Open 
market

Udział telefonów myPhone w całości rynku oraz Open Market  

I - IIIq 2009 I - IIIq 2010
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Kolumna 1



  

Open Market 
- znaczący udział 
na poziomie 6% 

Rok 2009 r. – 113 000szt. 
I-IIIQ 2010 r. – 120 000szt. 

IQ 2010 IIQ2010
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PLAY Operator tradycyjny.
TuBiedronka Operator wirtualny.
Wrodzinie Operator wirtualny.
Dialog Operator wirtualny.
INEA Operator wirtualny.
ELISE Operator tradycyjny
Si Mobil Operator tradycyjny
TELE 2 Operator tradycyjny
TMOBILE Operator tradycyjny

Silna pozycja 
u środkowoeuropejskich 

operatorów



  

PLAY  – najszybciej rozwijający się operator komórkowy 
w POLSCE.

Z dających nieograniczone możliwości usług korzysta już 
prawie 5 milionów Polaków. Daje to ponad 10% udziału 
w rynku, ale to dla PLAY zdecydowanie za mało. PLAY 
jest najchętniej wybieranym operatorem przez Klientów, 
którzy decydują się na zmianę operatora i przeniesienie 
numeru. Statystycznie na każde 10 osób, które 
przenoszą numer aż 7 osób wybiera PLAY.

Model: 1050, 1070 chiaro - obydwa na razie w ofercie 
na życzenie

Polska



  

Telefonia DIALOG S.A. (od 1997 r.) należy do 
najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych w Polsce. Jest jednym z największych 
niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej, dostawcą 
ultraszybkiego i niezawodnego internetu oraz 
najnowocześniejszych usług multimedialnych.
. 
W 2010 r. DIALOG poszerzył swoją ofertę o telefonię 
komórkową Diallo. Spółka świadczy usługi na najwyższym 
światowym poziomie i oferuje kompletne portfolio produktów 
telekomunikacyjnych dla Klientów indywidualnych i 
biznesowych.

Model: 1070 chiaro

Polska



  

Spółka INEA S.A. jest największym regionalnym 
operatorem telekomunikacyjnym w Wielkopolsce, który 
świadczy zaawansowane usługi telekomunikacyjne 
w oparciu o sieci światłowodowe, w tym sieci NGN 
(New Generation Network) oraz szerokopasmową sieć 
bezprzewodową w technologii WiMAX w najnowszym 
standardzie IEEE 802.16e. 

INEA oferuje zintegrowane usługi 4-Play  – telewizję 
cyfrową w standardowej i wysokiej rozdzielczości, 
szerokopasmowy dostęp do internetu, a także usługi 
telefoniczne – telefonię stacjonarną i komórkową.

Model: 1070 chiaro.

Polska



  

ASTER jest wiodącym dostawcą czterech usług 
telekomunikacyjnych: telewizji, szerokopasmowego 
dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. 
Firma dostarcza usługi dla Klientów indywidualnych oraz 
biznesowych. Jest również liderem we wprowadzaniu 
nowych usług telekomunikacyjnych na polski rynek.

ASTER, jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych 
w Europie, zaoferował swoim Klientom możliwość 
korzystania z poczwórnej usługi telekomunikacyjnej 
(quadruple play), czyli połączenia w jednym pakiecie 
telewizji (kablowej, analogowej i cyfrowej), 
szerokopasmowego dostępu do internetu, telefonii 
stacjonarnej i telefonii komórkowej
.
Model: 1050, 1070chiaro

Polska



  

Telefonia wRodzinie – wspólne przedsięwzięcie Fundacji 
Lux Veritatis i firmy CenterNet SA - nowego, polskiego, 
infrastrukturalnego operatora telefonii mobilnej.

Telefonia Wrodzinie pamięta o ludziach, którzy do tej pory 
mieli ograniczony lub niemożliwy dostęp do telefonii 
komórkowej. 

Model: 1040, 8850, 3370

Polska



  

Elisa to tradycyjny estoński operator telefonii
komórkowej GSM. Partner handlowy Vodafone.
Oprócz usług GSM Elisa jest liderem w usługach
telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych.

Elisa jest dominującym providerem usług
internetowych w Estonii.

W regularnej ofercie operatora występuje model
1060 z serii Simple Life.

Estonia



  

Tele2 jest jednym z wiodących alternatywnych operatorów
telekomunikacyjnych w Europie. Celem firmy jest oferowanie usług
wysokiej jakości po najniższej cenie na rynku.
Tele2 to społeczności 24.500.000 użytkowników w sumie 11 krajów
Europejskich.

W całej Europie, oferuje produkty i usługi w telefonii stacjonarnej i
komórkowej, dostępu do Internetu, telewizję kablową, dostęp do sieci
danych i rozrywki.
Tele2 została założona przez Jana Stenbeck w Szwecji, akcje spółki 
są notowane na giełdzie w Sztokholmie od 1996 roku. 

W ofercie operatora dostępny jest model 1070 z serii Simple Life.

Chorwacja



  

Si.Mobil to pierwszy tradycyjny operator telefonii komórkowej w Słowenii.

Si.Mobil wśród użytkowników zidentyfikowane jako operator, który oferuje wysokiej jakości
usługi warte swojej ceny. Jako pierwszy wprowadził GPRS, WAP i MMS oraz pozwolił na
szybkie przesyłanie danych za pośrednictwem EDGE, później zaproponował
szerokopasmowy mobilny Internet poprzez własne UMTS / HSDPA.
Oprócz podstawowych usług, Si.Mobil oferuje również zaawansowane usługi, produkty i
rozwiązania, takie jak mobilne biuro z BlackBerry z Vodafone i usług internetowych.
Si.Mobil jest częścią międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Telekom Austria Group.
Partnerstwo z największych na świecie operatorów Vodafone Si.Mobil oferuje
użytkownikom sprawdzone globalnych produktów i usług.
Pod koniec 2009 roku spółka zatrudniała 348 pracowników oraz świadczyła usługi dla
ponad 589.400 użytkowników.

W regularnej ofercie operatora występuje model 1070 z serii Simple Life.

Słowenia



  

T-Mobile to tradycyjny operator telefonii komórkowej w standardzie GSM w
paśmie 900 MHz i 1800 MHz, a także standardu sieci UMTS. Od 1 stycznia
2008, T-Mobile świadczy usługi szerokopasmowe łącze internetowe oparte na
technologii ADSL oraz usługi głosowe oferuje za pośrednictwem publicznej
stacjonarnej sieci łączności elektronicznej.

Pod koniec 2009 roku, T-Mobile poszerzyła swoją ofertę o usługi ICT.
Od momentu powstania, firma położyła nacisk na jakość oferowanych usług,
doskonałą obsługę klienta i prawidłowego postępowania w stosunku
kontrahentów, pracowników i środowiska naturalnego.
T-Mobile jest członkiem międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Deutsche
Telekom. Dzięki obecności międzynarodowej grupy, klienci mogą liczyć na
dostępność na całym świecie ich ulubionej usługi i skorzystać z jednolitych cen
połączeń. 

W regularnej ofercie operatora dostępne są następujące modele:
1050 oraz 1055.

.Umowa z T-Mobile, to już druga w tym roku przekraczająca 10% kapitału 
własnego spółki TelForceOne. W kwietniu 2010 r. Zarząd Spółki 
informował o łącznej wartości umów z Jeronimo Martins Distirbution S.A. 
(właściciel sieci dyskontów Biedronka oraz operator wirtualny MVNO sieci 
GSM tuBiedronka), które okresie od 3 kwietnia 2009 r. do 1 kwietnia 2010 
r. przekroczyły 7,5 mln PLN i dotyczyły dostaw aparatów komórkowych 
marki myPhone.

Fragment wypowiedzi Wiesława Żywickiego wiceprezesa TelForceOne S.A

Czechy, 
Słowacja



  

I - IIIq 2009 I - IIIq 2010
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myPhone graczem 
środkowoeuropejskim 

ponad 54% całkowitej sprzedaży 
na rynki zagraniczne

TelForceOne: wartość umów spółki CPA 
Czechy i operatora T-Mobile 
przekroczyła 16,12 mln PLN
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Grupa Kapitałowa

spółki w Polsce spółki za granicą sieć teletorium

100% myPhone Sp. z o.o. 100% CPA Czechy S.r.o. 100% Teletorium Sp. z o.o.

70% CPA Slovakia S.r.o.

100% R2 Inwest Sp. z o.o.

100% RED DOG Sp. z o.o. 100% TelForceOne Rumunia

100% Telcon Sp. z o.o.
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o stabilnych fundamentach

zysk I-IIIQ 2010 zysk 2009
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Zysk netto I-IIIQ2010vs2009

zysk netto

Puls Biznesu - poniedziałek 29 XI 2010
Spółka TelForceOne wg. Przygotowanego 
raportu stockwatch została zakwalifikowana do 
grona najsilniejszych fundamentalnie spółek, które 
charakteryzują się wysokimi zyskami przy niskiej 
cenie rynkowej. Spółki wymienione ww. raporcie 
są wg. PB okazjami inwestycyjnymi.  



  

Największy polski importer, dystrybutor 
producent urządzeń mobilnych 

i akcesoriów do nich

TelForceOne – profil działalności:

Akcesoria GSM 
Akcesoria 

komputerowe 
Akcesoria do sprzętu 

RTV i elektroniki 
użytkowej

Materiały 
eksploatacyjne do 

urządzeń drukujących 
(tusze i tonery)

Aparaty komórkowe 
sprzedawane pod 

własną marką - 
myPhone

Łącznie:  3 470 kontrahentów

4 własne hurtownie

51 obce hurtownie

2000 sklepów w 10 sieciach operatorów GSM

760 sklepów nieautoryzowanych przez operatorów GSM

315 odbiorców materiałów eksploatacyjnych do drukarek

92 zagranicznych odbiorców materiałów eksploatacyjnych 
do drukarek

17 sklepów internetowych

16 sieci handlowych

10 dystrybutorów akcesoriów RTV

80 sklepów z artykułami Elektro - RTV

125 zagranicznych odbiorców akcesoriów GSM



36

Przychody ze sprzedaży w 3Q2010 wzrosły o 8,3% w stosunku 
do 3Q2009, co potwierdza zakończenie tendencji spadku 
przychodów wywołanych optymalizacją portfolio produktów.

EBITDA wzrosła w 3Q2010 r. o 21,3% do poziomu 2,5 mln PLN, 
a w całym okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r. o 26,1% 
do 7,7 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego.

Dzięki znaczącemu wzrostowi EBITDA, przy rosnących 
przychodach zwiększona została marża EBITDA: odpowiednio o 
1,0 p.p. w samym 3Q2010 oraz o 2,3 p.p. w pierwszych trzech 
kwartałach roku 2010 w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego.

Komentarz do wyników

Rosnące przychody w 3Q2010 przy bezpiecznym poziomie 
marży brutto oraz wzroście wyniku EBITDA.

Wyniki 1-3Q2010
[mln PLN, %]

2009
2010

Legenda:

+8,3%
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EBITDA

1-3Q10

1-3Q09

% %
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+158,3%

Zysk netto

+2,4 p.p.

Marża netto

Bardzo wysoki wzrost zysku netto zarówno w 3Q2010, jak i w 
trzech pierwszych kwartałach 2010 r.

Zysk netto w 3Q2010 wyniósł ponad 0,9 mln PLN i był o 175,3% 
wyższy niż w 3Q2009, co przełożyło się na wzrost marży netto o 
2,1 p.p. do poziomu 3,5%.

Zysk netto w trzech pierwszych kwartałach 2010 r. wyniósł 
prawie 2,9 mln PLN i był o 158,3% wyższy niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego.

Marża netto w trzech pierwszych kwartałach 2010 r. wyniosła 
3,8% i była o 2,4 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego.

Zysk netto na jedną akcję w trzech pierwszych kwartałach roku 
2010 wyniósł 0,36 PLN wobec 0,15 w trzech pierwszych 
kwartałach roku 2009.

Komentarz do wyników

Wynik netto osiągniętych w 3Q2010 potwierdza stabilną 
ścieżkę rozwoju spółki dzięki powtarzalności osiągniętej po 
pierwszym i drugim kwartale roku.

%

%

Wyniki 1-3Q2010
[mln PLN, %]

1-3Q10

1-3Q09

1-3Q10

1-3Q09

+175,3%

Zysk netto

3Q10

3Q09

+2,1 p.p.

Marża netto

%

%3Q10

3Q09

+140,0%

EPS

1-3Q10

1-3Q09

2009
2010

Legenda:
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Suma bilansowa spółki obniżyła się o 3,3% na koniec 3Q2010 w 
stosunku do wartości z końca 3Q2009.

Kapitał obrotowy netto wzrósł na koniec 3Q2010 do 17,5 mln 
PLN, t.j. o 46,8% w stosunku do końca 3Q2009, co jest 
skutkiem przygotowań spółki do obsługi handlowej kontrahentów 
w najbardziej aktywnym czwartym kwartale roku.

Dług netto zmalał na koniec 3Q2010 o 4% w stosunku do końca 
2009 roku, co jest spowodowane ciągłą spłatą kredytów 
inwestycyjnych TFO SA i obrotowych spółek zależnych w Grupie 
Kapitałowej (w 4Q zostaną zaciągnięte jedynie krótkoterminowe 
obrotowe kredyty celowe jako przygotowanie do działań 
handlowych na handlową akcję świąteczną w detalicznych 
sieciach handlowych)

Wskaźnik długu netto do EBITDA obniżył się z 5,6 na koniec 
1H2010 do 5,5 na koniec 3Q2010.

Obniżenie w ciągu trzech kwartałów 2010 r. wskaźnika 
zadłużenia długoterminowego z 0,40 do 0,34.

Komentarz do wyników

Coraz lepsze wyniki finansowe spółki pozwalają na obsługę 
zobowiązań zaciąganych w celu przygotowań do obsługi 
handlowej kontrahentów w czwartym kwartale roku.

Wyniki 1-3Q2010
[mln PLN, %]

* Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)
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Kurs akcji i obroty w okresie 12 miesięcy
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Średni kurs w okresie                      5,8 PLN

Średnie obroty na sesji              35 250 szt.
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