Optima Telekom - sedam uspješnih godina!

Optima Telekom tijekom mjeseca svibnja 2012. obilježava sedam godina od uključenja prvog
korisnika u telekomunikacijsku mrežu tvrtke. Tim činom Optima Telekom ušla je u povijest
hrvatskog telekomunikacijskog tržišta kao prva tvrtka koja je građanima i poslovnim subjektima
pružila mogućnost odabira telekom operatorate ponudila funkcionalna komunikacijska rješenja po
prihvatljivim uvjetima.
Telekomunikacijska rješenja Optima Telekoma temelje se na najsuvremenijoj IP tehnologiji koja
osigurava učinkovitu umreženost uz dominirajuće prednosti širokopojasnih DSL i optičkih
veza.Tehnička infrastruktura i usluge tvrtke dostupne su uviše od 100 hrvatskih gradova, a njihove
usluge u ovom trenutku koristi preko 280.000 korisnika. S ciljem pružanja potpune i kvalitetne
podrške svojim korisnicima Optima Telekom danas djeluje kroz uredeuZagrebu, Rijeci, Splitu,
Osijeku, Varaždinu, Zadru, Dubrovniku, Puli, Sisku i Bujama.

Kao operator telekomunikacijskih usluga tvrtka je osnovana u travnju 2004. godine, ali je za odobrenje
dozvole za javno-govornu uslugu trebalo pričekati osnivanje regulatornog tijela, Hrvatske agencije za
telekomunikacije (HAT). Već od 2006. godine tvrtka stadašnjih 120.000 rezidencijalnih korisnika
čvrsto drži drugo mjesto na domaćem telekomunikacijskom tržištu, a iste godine instalira i prvi
neovisni ADSL priključak kao početak uspostavljanja konkurencije i na tržištu ADSL-a. Nakon što je
ostvario značajnu prisutnost u području usluga predodabira operatera, Optima Telekom 2007. godinu
obilježava kao hrvatski lider u procesu raspetljavanja lokalne petlje.Time započinje snažna migracija
korisnika na vlastitu telekom infrastrukturu, a niska stopa penetracije širokopojasnog interneta u
Hrvatskoj tvrtkiotvaranove poslovne prilikeza ADSL ekspanziju.Uspjeh i snažan proboj na
tržišteBroadbanda donio je Optima Telekomuznačajne prihode od prodaje telekomunikacijskih usluga,
a trend rastanastavlja se kroz 2011. i 2012. godinu. Ponuda novih, atraktivnih, paketa i snažnija
marketinška aktivnost donose rezultate pa su prihodi Optima Telekoma u prvom kvartalu
tekuće godine rasli po stopi od 25% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, unatoč
sveopćoj krizi i negativnim trendovima u telekom industriji.
U značajnije događaje iz povijesti tvrtke treba svakako spomenuti travanj 2008. godine kada je u
Osijeku otvoren suvremeni kontaktni centar u kojem danas radi 250 zaposlenika,kao i rujan 2009.
kada je hrvatskom tržištu predstavljena najmodernija usluga IP televizije - OptiTV.
Sedmu obljetnicu djelovanja i uspješan razvoj tvrtke, Optima Telekom proslavitćezajedno sa svojim
korisnicima i partnerima. Njima na dar priređuje se gala koncert Tonya Cetinskog s ekskluzivnim
programom crossovertrilogije „Otkrivanje strasti".Koncert će se održati u utorak, 29. svibnja,
u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoguz sudjelovanje Revijskog orkestra Zagrebačke
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Vanne i Pjevačkog zbora mladih „Josip Kaplan".Koncert počinje u 20.00 sati.
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