Νέα Online προσφορά
CENTER της WIND

HOME

Η προσφορά απευθύνεται σε όσους δε θέλουν απλά internet και
σταθερό, αλλά μια ολοκληρωμένη λύση, για να έχουν τα αρχεία
που χρειάζονται, κάθε στιγμή και από κάθε συσκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι, με το νέο WIND HOME CENTER, εξελίσσουν το
broadband του σπιτιού τους μετατρέποντας το σε κέντρο έξυπνων
υπηρεσιών. Αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά από δυνατότητες που
τους επιτρέπουν να:

Δημιουργήσουν προσωπικό cloud:
Να δουν τα αρχεία τους, να κατεβάσουν video ή να ακούσουν τη
μουσική που έχουν στο σκληρό δίσκο του σπιτιού, όπου και αν
είναι και από όλες τις συσκευές.

Εκτυπώσουν αρχεία από οποιαδήποτε συσκευή ασύρματα:
Όλοι στο σπίτι μπορούν να εκτυπώσουν από οποιαδήποτε συσκευή
(υπολογιστή, Smartphone, tablet) είναι συνδεδεμένη με το WiFi.

Φτιάξουν διαφορετικά Wi-Fi δίκτυα:

Διαφορετικές ρυθμίσεις στο ασύρματο δίκτυο για κάθε μέλος του
σπιτιού: ένα για κάθε παιδί για να ορίζουν πόση ώρα μπαίνουν
στο Internet ή για καλεσμένους, για να έχουν το δικό τους
κωδικό πρόσβασης.
Παράλληλα, με το 4G/3G back up που περιλαμβάνεται στο πακέτο
οι συνδρομητές WIND Home Center έχουν πάντα Internet.
Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία χρειάζεται νέα σύνδεση στο
WIND Double Play, το ειδικό router ΑSUS DSL-N14U που παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ και ο σκληρός εξωτερικός δίσκος που παρέχεται επίσης
ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
WIND:
https://www.wind.gr/gr/wind/upostirixi/upostirixi-statheri-int
ernet/homecenter/?utm_source=Master+WIND+List+for+Newsletters+%28all+opt
-in%29&utm_campaign=3d534c7c42WIND_Newsletter_Home_Center_28_2_2017&utm_medium=email&utm_ter
m=0_bc08c37031-3d534c7c42-289379789

Νέος Διαγωνισμός WIND Network
Challenge
Ξεκίνησε ο νέος διαγωνισμός στo Youtube κανάλι της WIND
(https://www.youtube.com/WINDnetwork) για πέντε Samsung Galaxy
A5 και 1GB δώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι απλά χρειάζεται:
1. Να κάνουν εγγραφή στο κανάλι της WIND στο Youtube εδώ:
http://bit.ly/WIND_Eggrafi
2. Να γράψουν σε comment κάτω από το video “WIND Network
Challenge” (http://bit.ly/WIND_NetworkChallenge) στο
Youtube “Σε ποιο σημείο θα δοκιμάσουν το δίκτυο της
WIND”.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 12/03/17 (23:59), η κλήρωση
θα πραγματοποιηθεί στις 13/03/17 και τα ονόματα των νικητών θα
αναρτηθούν στη σελίδα της WIND στο Facebook, στο Youtube και
στο www.wind.gr.
Δείτε τον Διαγωνισμό εδώ: http://bit.ly/WIND_NetworkChallenge

Η WIND Ελλάς συνεργάζεται με

την ZAPPWARE για να προσφέρει
υπηρεσίες τηλεόρασης στην
Ελλάδα
Η WIND Ελλάς ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Zappware για
την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεόρασης στους
πελάτες της. Χάρη στην τεχνολογική λύση της Zappware η WIND
Ελλάς θα λανσάρει μια νέα υπηρεσία multiscreen βίντεο μέχρι το
τέλος του έτους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή τηλεοπτική
εμπειρία για τους τελικούς χρήστες.
“Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια
μοναδική τηλεοπτική εμπειρία τόσο από άποψη τεχνολογίας όσο
και περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με
κορυφαίους παρόχους, όπως η Zappware. Η κορυφαίας τεχνολογίας
λύση που έχουμε επιλέξει και η οποία βασίζεται στο cloud είναι
απλή στη χρήση, διασκεδαστική και εξατομικευμένη. Είναι μιας
υψηλής τεχνολογίας λύση που μαζί με το περιεχόμενο που θα
εξασφαλίσει η WIND, θα προσφέρει έναν νέο τρόπο διασκέδασης
για τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται, ή το
είδος της συσκευής που χρησιμοποιούν “, δήλωσε ο Χέρμαν Riedl,
Chief Strategy & Digital Transformation Officer της WIND
Ελλάς.
«Είμαστε υπερήφανοι και ενθουσιασμένοι που αναπτύξαμε για την
WIND Ελλάς μια λύση για την τηλεόραση βασισμένη στο cloud. Η
WIND και η πλειονότητα των τηλεπικοινωνιακών φορέων με τους
οποίους επικοινωνούμε, μας μεταφέρουν
την ανάγκη για μια
πλατφόρμα που πραγματικά να προκαλεί τους πελάτες τους να
συμμετάσχουν, να δημιουργεί πιστότητα και να παρακινεί τους
χρήστες να απολαμβάνουν όλο το διαθέσιμο περιεχόμενο. Αυτή
είναι και η πρόκληση: υπάρχει μεγάλος όγκος πολύτιμου
περιεχομένου για κατανάλωση, αλλά με ποιον τρόπο μπορούν οι
θεατές να βρουν εύκολα τις αγαπημένες τηλεοπτικές εκπομπές,
ταινίες και σειρές; Το Nexx 4.0 είναι η απάντηση της Zappware

σε αυτή την πρόκληση», δήλωσε ο Patrick Vos, Διευθύνων
Σύμβουλος της Zappware.
Η Zappware αναπτύσσει το βασισμένο στο cloud λογισμικό της,
ενσωματώνοντας δυνατότητες εξατομίκευσης για Android-TV, για
smartphones, tablets και web-browsers. Τα χαρακτηριστικά της
περιλαμβάνουν ζωντανές και catch-up τηλεοπτικές μεταδόσεις,
εγγραφές και ένα πλούσιο κατάλογο βίντεο On-Demand (VOD).
Επιπλέον η Android-TV πλατφόρμα προσφέρει μεγάλη ευελιξία
ενσωμάτωσης περιεχομένου από τρίτα μέρη καθώς και εφαρμογών
για τους τελικούς χρήστες σε μια απρόσκοπτη εμπειρία.

Διαγωνισμός
με
δώρο
2
smartphone από την σελίδα της
Q στο Facebook
Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και η σελίδα της Q στο
Facebook φροντίζει για τα αγαπημένα ζευγάρια, με διπλό δώρο
στον νέο διαγωνισμό της.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες ώστε να λάβουν
μέρος στην κλήρωση για ένα Samsung Galaxy J3 DS για τους
ίδιους και ένα Samsung Galaxy J3 DS για το ταίρι τους, είναι
να κάνουν mention σε comment κάτω από την ανάρτηση του
διαγωνισμού το πιο αγαπημένο τους πρόσωπο!

Το Samsung Galaxy J3 DS είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ. Είναι
εξοπλισμένο με κάμερα που χαρίζει τέλεια ποιότητα χρωμάτων για
να απαθανατίζει κάθε στιγμή και τρελές selfies. Ακόμη, η
βελτιωμένη μπαταρία του χαμηλή στάθμη δεν φοβάται. Χάρη στη
λειτουργία Ultra Power Saving Mode μειώνεται η κατανάλωση της
συσκευής στο ελάχιστο για περισσότερη χρήση του smartphone.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2017.

Online προσφορά WIND Triple
Play
Λίγες μέρες μόνο έμειναν μέχρι τη λήξη της προσφοράς για
Σταθερό, Internet και κινητό από τη WIND μόνο με 35€/μήνα!
Μέχρι τέλος του μήνα η WIND απογειώνει την επικοινωνία και
προσφέρει το Triple Play πακέτο σε εξαιρετική τιμή δίνοντας
επιπλέον Δωρεάν 3 μήνες VDSL.
Οι συνδρομητές που θα το επιλέξουν, θα ξενοιάσουν σε κινητό
και σταθερό, τόσο για ομιλία καθώς και για χρήση data αφού η
τιμή περιλαμβάνει:
Από το κινητό: 650′ προς όλους, 65 SMS προς όλους, 2GB Mobile Internet.
Από το σταθερό: Απεριόριστες αστικές & υπεραστικές, 300′ λεπτά προς ελληνικά κινητά
& Internet έως 24 mbps
Επιπλέον δίνει Δώρο απεριόριστες κλήσεις μεταξύ κινητού & σταθερού και Δωρεάν VDSL
με ταχύτητες έως 50Mbps για τους 3 πρώτους μήνες σύνδεσης!

Η προσφορά δίνεται online μέχρι 31.01.2017 από την επίσημη
ιστοσελίδα
της
WIND
https://www.wind.gr/gr/gia-ton-idioti/triple-play/wind-tripleplay-2.

Δυνατότητες
ολόκληρου
τμήματος marketing μόνο μέσα
από ένα web-app από τη WIND!
Τη νέα υπηρεσία έξυπνης επικοινωνίας και διαχείρισης
πελατολογίου WIND Marketapp έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους
οι επαγγελματίες και εταιρικοί πελάτες WIND.
Η νέα αυτή υπηρεσία φέρνει πιο κοντά εταιρείες και
επαγγελματίες με το πελατειακό κοινό, καθώς προσφέρει
δυνατότητες ενός ολόκληρου τμήματος Marketing, με πρόσβαση στα
καλύτερα και πιο σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν και κάνουν
αποδοτικότερη τη διαχείριση πελατών.
Με την υπηρεσία WIND Marketapp, οι επαγγελματίες μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργoύν ισχυρούς δεσμούς με το
υπάρχον και εν δυνάμει πελατολόγιο, καθιστώντας πιο προσιτό
τον στόχο τους για την ανάπτυξη της επιχείρησης.
Η WIND αξιοποιώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικές λύσεις,
τις μεγάλες της υποδομές και το αναβαθμισμένο, γρήγορο δίκτυο
της 4G, προσφέρει στους επαγγελματίες ένα νέο, άμεσο και
εύκολο μέσο προκειμένου να προβάλουν και να προωθήσουν την
επιχείρηση τους, να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και

τα έσοδα τους αλλά και να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη.
Το MARKETapp είναι ένα web application στο οποίο οι χρήστες
εισέρχονται με username και password προκειμένου να:
Διαχειριστούν τις επαφές των πελατών τους
Στείλουν προσωποποιημένα SMS & email Καμπάνιες
Δημιουργήσουν εισιτήρια και κουπόνια
Δημιουργήσουν έρευνες & δημοσκοπήσεις
Έχουν real time αποτελέσματα και στατιστικά για τις
ενέργειες αυτές
Οι

ενδιαφερόμενοι

μπορούν

να

επισκεφθούν

το

https://www.wind.gr/gr/gia-tin-epiheirisi
για
περαιτέρω
ενημέρωση σχετικά με το WIND MARKETapp και κυρίως να μάθουν
πώς μπορούν να φέρουν όλα τα εργαλεία της σύγχρονης
επιχείρησης, στην οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή και του
κινητού τους τηλεφώνου.

Επιτυχής ολοκλήρωση Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου για τη
WIND
Οι μέτοχοι της WIND Ελλάς προχώρησαν σε Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου ύψους €25 εκατ., αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά
την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε συνδυασμό με την πρόσφατη
επιτυχή άντληση κεφαλαίων ύψους € 250 εκατ. μέσω ομολογιακού
δανείου από τις διεθνείς αγορές, ενισχύει περαιτέρω την
ρευστότητα της WIND και επισφραγίζει την απρόσκοπτη συνέχιση
του επενδυτικού προγράμματος της πενταετίας 2017 – 2021 που
εστιάζει σε δίκτυα νέας γενιάς στην κινητή (4G, 4G+) και
σταθερή τηλεφωνία (VDSL, FTTx), αλλά και στην παροχή
τηλεοπτικού περιεχομένου στο άμεσο μέλλον.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος
Ζαρκαλής, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου και η στήριξη των μετόχων αποτελεί σημαντική
επιβράβευση των προσπαθειών όλων των εργαζομένων της WIND.
Μέσα σε ένα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον υλοποιούμε με
συνέπεια και αποφασιστικότητα το επενδυτικό μας πλάνο σε
δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες. Βασική μας
προτεραιότητα, να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας, ώστε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία, όχι
μόνο για τους εργαζόμενους και τους μετόχους μας, αλλά και για
την χώρα»

4G SALES ME SUPER ΤΙΜΕΣ στα
καταστήματα WIND. 10ήμερο

μοναδικών προσφορών!
Αγαπημένα 4G Smartphones με μοναδικές εκπτώσεις μπορούν να
βρουν οι καταναλωτές στα καταστήματα WIND.
Από σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες, όσοι επισκεφθούν τα
καταστήματα WIND μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα
4G Smartphones σε super τιμές.
Μεταξύ άλλων θα βρουν τα:
4G Smartphone Samsung Galaxy J1 (2016) στα 119€ από 169€
αρχική τιμή
4G Smartphone Samsung Galaxy J3 (2016) στα 149€ από 209€
αρχική τιμή
4G Smartphone Apple iPhone 5S (16GB) στα 339€ από 399€
αρχική τιμή
Με τις παραπάνω και πολλές άλλες προσφορές 4G κινητών συσκευών
αλλά και το νέο 4G δίκτυο της WIND που καλύπτει ήδη το 70% του
πληθυσμού, μπορούν όλοι να απολαμβάνουν απρόσκοπτα πρόσβαση σε
βίντεο του YouTube, να ποστάρουν άμεσα φωτογραφίες στο
Facebook, να μοιράζονται μοναδικές στιγμές στο Instagram ,το
Snapchat και το Twitter με εξαιρετικές ταχύτητες.
Επίσης μπορούν να επωφεληθούν και από μοναδικές προφορές σε
αξεσουάρ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν ένα κατάστημα WIND.

Η
WIND
απονέμει
βραβεία
Αριστείας στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά
Για 2 η συνεχή χρονιά η WIND υποστηρίζει το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή
Στρατηγική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέροντας στους
φοιτητές του προγράμματος θέσεις πρακτικής άσκησης για την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Στόχος αυτής
της
πρωτοβουλίας είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό
κόσμο.
Ο Γιώργος Τσινίδης, Credit Control & Treasury Director της
WIND, έδωσε το «παρών» στην απονομή βραβείων αριστείας που
πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης χθες το απόγευμα στην
Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και απένειμε
βραβεία σε φοιτητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους.
«Μόνο όταν προσπαθεί ο καθένας από μας, κάθε μέρα, να είναι
άριστος σε αυτό που κάνει, να είναι καλύτερος από την
προηγούμενη μέρα, τότε μόνο, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Εσείς αυτό το κάνατε πράξη μέσα από τον μόχθο σας για τη γνώση
και την ακαδημαϊκή πρόοδο. Εμείς ως WIND θέλουμε να είμαστε
σύμμαχοι σας σε αυτήν την προσπάθεια. Επενδύουμε στην
εκπαίδευση σας και στην προώθηση της αριστείας γιατί μέσα από
σας επενδύουμε στην πρόοδο της κοινωνίας μας», τόνισε κατά την

διάρκεια της σύντομης ομιλίας του

ο κ. Τσινίδης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τη
συνεργασία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την WIND θα βρείτε
στο www.msc-ebs.gr .

Wind: Ένα διαφορετικό ταξίδι
στην Ανάφη…
Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2015
Σε ένα από τα πλέον δυσπρόσιτα νησιά των Κυκλάδων ταξίδεψε η
WIND, θέλοντας να δώσει στην Ανάφη και τους κατοίκους της τη
δύναμη της επικοινωνίας του νέου δικτύου 4G.
Αναγνωρίζοντας την σημαντική θετική επίδραση των νέων
τεχνολογιών στις τοπικές κοινωνίες – ιδιαίτερα σε απομονωμένα
νησιά της χώρας μας – η WIND συμπεριέλαβε την Ανάφη στο πλάνο
ανάπτυξης του δικτύου 4G και αφού ολοκλήρωσε τις υποδομές νέας
γενιάς στο νησί, πρόσφερε σε όλους τους κατοίκους της Ανάφης,
ενήλικες και μαθητές, δωρεάν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και
mobile internet για έναν χρόνο, εξοπλίζοντας παράλληλα
τεχνολογικά τα σχολεία και το ιατρείο του νησιού.
Οι άνθρωποι της WIND που βρέθηκαν στην Ανάφη για να
υλοποιήσουν το έργο και να γνωρίσουν από κοντά τους κατοίκους
και τις ανάγκες τους, ήταν αυτοί που μετέφεραν στην τοπική

κοινωνία την ουσία της Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND.
Η ανταμοιβή που εισέπραξαν ήταν πολύτιμη και αποτυπώνεται στα
λόγια του Δημάρχου της Ανάφης, Ιάκωβου Ρούσσου: «Μας κάνατε να
αισθανθούμε ότι ακόμη και μια γεωγραφική κουκίδα όπως
απεικονίζεται η Ανάφη στον χάρτη, για εσάς αποτελεί σημείο με
ιδιαίτερες ανάγκες επικοινωνίας, τις οποίες απλόχερα μας
δωρίσατε. Οι δημότες μας για τους περισσότερους αποτελούν
αμελητέα ποσότητα και αδιαφορούν για το μη κερδοφόρο νησί της
άγονης γραμμής».
Η μοναδική αυτή εμπειρία της Ανάφης αποτυπώνεται φωτογραφικά
στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς για το
2015, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η επιχειρηματική της
επίδοση με επίκεντρο 4 πυλώνες δράσης: την Αγορά, την
Κοινωνία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους της.
Επισημαίνεται ότι ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της
WIND Ελλάς συντάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σύμφωνα
με τις διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες του
οργανισμού Global Reporting Initiative – GRI G4, ενώ ακολουθεί
τις αρχές του AccountAbility Principles Standard AA1000.
Ολόκληρος ο Απολογισμός είναι δημοσιευμένος στο www.wind.gr/cr
.

