BASIN BÜLTENİ
NİSAN 2017

MİKRO YAZILIM İŞ ORTAKLARI MÜŞTERİLERİNE
MİLLENİCOM’DAN 29.99 TL’YE SINIRSIZ FİBER
İNTERNET!
ÜSTELİK İLK 1 AY BEDAVA!
Alternatif Telekom sektörünün öncülüğünü yapan Millenicom, AKN'siz ve KOTA'sız
Dost İnternet Paketi’ni Mikro Yazılım müşterilerine 1 ay bedava avantajıyla
sunuyor. Türkiye’nin önde gelen kurumsal yazılım firmalarından Mikro Yazılım’la
gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Mikro Yazılım’ın tüm iş ortakları ve
müşterileri, Millenicom Dost Paketi ile ilk ay bedava sunulan internet hizmetinden
ayda sadece 29,99 TL’ye yararlanabiliyor.
Telekomünikasyon sektöründe yenilikçi yapısıyla öne çıkan Millenicom, Mikro
Yazılım ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Bu işbirliğine özel sunulan kampanya
kapsamında; Türkiye genelindeki tüm Mikro Yazılım iş ortakları ve müşterileri,
Millenicom’un Dost İnternet Paketi’nden 1 ay boyunca ücretsiz olarak
faydalanabilecek. Üstelik Dost İnternet Paketi kapsamında 1 aylık bedava
internetin süresinin sonunda sadece 29,99 TL’ye internet hizmeti almaya devam
edebilecek. Alt yapının desteklenmesi durumunda Adil Kullanım Kotası (AKN)
olmaksızın 8 Mbps’den 100 Mbps’ye kadar fiber hız seçenekleri de kampanya
kapsamında Mikro Yazılım kullanıcılarını bekliyor. Dost paketleri kapsamında
sabah 7 akşam 7 saatleri arasında kota ve AKN uygulaması olmaksızın hizmet
verilecektir. Üstelik Mikro Yazılım kullanıcıları, Millenicom’un 250 TL olan VDSL
modemini, ayda 7 TL x 24 ay taksitle veya peşin fiyatına sadece 150 TL’ye alma
imkânına da sahip olacak.
Mikro Yazılım iş ortakları ve müşterileri için internet hizmeti ile birlikte ses
hizmetinden de faydalanmak isteyen müşteriler VDSL modeme de kampanya
kapsamında ücretsiz olarak sahip olabiliyor.
Millenicom, gerçekleştirdiği işbirlikleri ile hizmet alanını genişletiyor.

Millenicom ile gerçekleştirdikleri işbirliği hakkında konuşan Millenicom Genel
Müdürü Meltem Şahin; “Esnaf ve KOBİ Dostu internet paketlerimiz sektörde
büyük ilgi uyandırdı. Gerçekleştirdiğimiz kampanyalar ve sunduğumuz
avantajlarla sektöre dinamizm ve yenilik katan işbirliklerimize bir yenisi Mikro
Yazılım Avantajlar Dünyası ile birlikte geliyor. Yeni iş ortaklarımızla hizmet
alanımızı genişletiyor ve bu alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz. En iyi müşteri
deneyimini ve memnuniyetini her zaman öncelikli değer olarak benimseyen
Millenicom olarak, Mikro Yazılım’ın iş ortakları ve müşterilerine de çok yönlü ve
konforlu hizmetler sunmaya devam edeceğiz.“ diye konuştu.
Kullanıcılarına yönelik olarak Mikro Yazılım Avantajlar Dünyası adını verdikleri
yeni bir konsept oluşturduklarını belirten Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı
Alpaslan TOMUŞ; “Söz konusu avantajlar dünyası, yazılım olarak sunduğumuz
çözüm ve hizmetlere katma değer sağlayarak, büyümek isteyen şirketlerin önünü
açan her türlü avantaj ve fırsatı müşterilerimize sunuyor. Bu şekilde kendi ürün
ve hizmetlerimizi de müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirirken, büyümek isteyen
şirketlerin de önünü açıp ekonominin gelişmesine katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Millenicom ile yaptığımız işbirliği Mikro Yazılım’ın 100 binin
üzerindeki kurumsal kullanıcısına iş yapmak için temel ihtiyaçları olan internet
paketlerinde çok avantajlı bir tarife sağlıyor. ” diye konuştu.
Telekomünikasyon sektöründe yenilikçi yapısıyla öne çıkan Millenicom, esnaf ve
KOBİ’lere özel işyeri dostu paketlerini hayata geçiriyor. Superonline ve Türk
Telekom altyapısı kullanan Millenicom, Dost İnternet kampanyası ile esnaf ve
KOBİ’leri sınırsız, limitsiz ve yüksek hızda internet sahibi yapıyor.
Millenicom Türkiye Hakkında
Millenicom Türkiye, kurulduğu 2004 yılından bu yana European
Telecommunication Holding (E.T.H. AG)’in Almanya’da elde ettiği deneyimle, hem
bireysel hem kurumsal müşterilerine tek elden bütünleşik telekom ve iletişim
hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de alternatif telekom sektörünün öncülüğünü
yapan Millenicom, ilk günden bu yana arama kartları, arama bazında operatör
seçimi (1045), toptan hat kiralama ve 16 Mbps hızında ADSL gibi hizmetlerle
Türkiye’nin birçok ilkine de imza atmıştır. Bireysel müşterilerine fiber internet ve
ADSL ile sabit telefon hizmetleri, KOBİ’lere ise sabit telefon, genişbant internet
ve ofis iletişim hizmetleri sağlamaktadır. Millenicom Türkiye; teknoloji odaklı
ürünleri müşteri odaklı hizmetlere dönüştürerek, tüm süreçleriyle en kaliteli
hizmeti ve en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedeflemektedir.
Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG’nin Türkiye enerji
sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 iştiraki olan EWE Turkey Holding, 2016
yılı başında Millenicom’un %100 hissesini satın alarak EWE AG’nin

telekomünikasyon alanındaki zengin bilgi birikimini Türkiye’ye getirerek yerel
uzmanlığıyla müşteri odaklı faaliyetlerine bu sektörde de devam edecektir.
EWE Turkey Holding Hakkında:
Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG, 2007 yılında girdiği
Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yüzde 100 iştiraki olduğu EWE Turkey Holding
çatısı altında sürdürmektedir. EWE Turkey Holding, Türkiye’nin üçüncü büyük
doğal gaz dağıtım şirketi Bursagaz’ın ve Kayseri’deki bölgesel doğal gaz dağıtım
şirketi Kayserigaz’ın çoğunluk hissedarıdır. EWE, Türkiye doğal gaz sektöründeki
en büyük beş enerji ticaret şirketinden biri olan EWE Enerji ile birlikte endüstriyel
müşteriler, elektrik santralleri ve yerel dağıtım şirketleri için tedarikçi olarak ülke
genelinde hizmet vermektedir. EWE Turkey Holding’in diğer bir iştiraki olan ve
2012 yılında faaliyetlerine başlayan Enervis ise; enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji alanlarında ölçüm, etüt, danışmanlık, proje, uygulama ve eğitim hizmetleri
konularında faaliyet göstermektedir. EWE Turkey Holding, 2016 yılı başında
bireysel ve kurumsal müşterilerine internet, telefon ve bulut hizmeti sunarak
120.000 abonesine hizmet veren Millenicom’u satın alarak telekomünikasyon
pazarında da faaliyet göstermeye başlamıştır.
Mikro Yazılım Hakkında:
Türkiye’nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak
1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin,
işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte
yazılımlar geliştirir. Geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlar, şirket
varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Mikro
Yazılım’da üretilen yazılımlar bugüne kadar; otomotivden dağıtıma, inşaattan
üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde
değiştirmiştir. 30 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde bugün Mikro Yazılım,
geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300’den fazla iş ortağına sahip büyük bir
ekosistemdir. Türkiye’nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren
Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde
toplam 100 bine yakın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Mikro Yazılım’ın bilgi
birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile
birleşerek, müşteri memnuniyetini %96 gibi önemli bir orana ulaştırmıştır.
Daha fazla bilgi için: www.mikro.com.tr
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