Szanowni Państwo,
INEA buduje i inwestuje w Wielkopolsce, dlatego naszym celem jest by każdy mieszkaniec naszego regionu miał dostęp
do nowoczesnych technologii opartych na niezawodnych rozwiązaniach. Działania podjęte przez INEA odbywają się
dwutorowo. Część z nich finansowana jest ze środków unijnych, jak również z inwestycji prywatnych.
Mamy bardzo dobre wieści. W najbliższym czasie w Państwa okolicy rozpoczną się prace związane z budową
nowoczesnej sieci światłowodowej. Dzięki przychylności Państwa gminy obniżeniu uległy opłaty związane z
umieszczeniem niezbędnej infrastruktury w pasie drogi.
Aby móc rozpocząć budowę sieci światłowodowej, potrzebne jest również i Państwa zaangażowanie. Ponieważ
inwestycja ta finansowana jest z funduszy własnych INEA, warunkiem przystąpienia do jej realizacji jest znalezienie
wystarczającej liczby mieszkańców chcących korzystać z naszych usług. Jest nam miło poinformować, że w związku z tym
w najbliższym czasie rozpoczniemy działania, aby ułatwić Państwu dostęp do usług INEA.
Dlaczego INEA? Dostarczamy nowoczesny Internet światłowodowy, telewizję oraz telefonię mobilną i stacjonarną. Stoi
za nami ponad 25-letnie doświadczenie, a z naszych usług korzysta każdego dnia blisko 750 tys. mieszkańców
Wielkopolski. Co ważne, jesteśmy stąd, działamy i inwestujemy lokalnie – zatrudniamy blisko 1000 pracowników oraz
współpracowników z regionu, zapewniamy Internet w firmach, jednostkach samorządowych oraz szkołach w całej
Wielkopolsce.
Dlaczego światłowód? Ta nowoczesna technologia gwarantuje, niezależnie od warunków atmosferycznych,
niezawodne połączenie z szybkim Internetem oraz dostęp do telewizji HD z najwyższej jakości obrazem i dźwiękiem.
Światłowód zapewnia też bezpieczeństwo przesyłania danych, a prędkość łącza nie jest dzielona na wielu użytkowników.
Dodatkowo też, wartość Państwa nieruchomości wzrośnie, gdy zostanie do niej doprowadzony światłowód.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacją o możliwości doprowadzenia światłowodu do Państwa domu
prosimy o zgłoszenie chęci kontaktu przez sms do swojego opiekuna regionalnego Łukasza Pietruszewskiego pod
numerem telefonu 732 461 553 o treści (światłowód Piaski, ulica wraz z numerem domu, Imię i Nazwisko)

Z poważaniem,

Dariusz Górka
Kierownik Sprzedaży POPC
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