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Malí poskytovatelé internetu a nálada na trhu

Agentura STEM/MARK zjistila, že:

Malí a lokální vůbec nejsou malí – v součtu stejný podíl na trhu jako 
velcí hráči (mobilní operátoři)

Uživatelé pevného internetu platí v průměru o 120,- měsíčně více, 
než by chtěli

Největší shoda mezi „skutečná cena“ a „považuji za výhodnou“ v 
intervalu 301,- až 400,- měsíčně (26 a 19 procent)

Malí a lokální bývají často nejlevnější



Poptávka je malým a lokálním fakticky nakloněna



Zdá se, že ani tohle nezabralo…

• Zákazník ale slyší: internet je drahý, musí zlevnit

• Realita je ale jiná (což víte, není třeba vysvětlovat) – internet a mobilní 
data nejsou jedno a totéž



Nebojte se dělat setrvalou kampaň

Ale dělejte to trochu lépe než politici…

Tak čistý, nebo hrubý?

To byste museli ze 
zákona tak či tak, ne?

To víš, že jo, ty brepto



Základem je   K O M U N I K A C E



Lidé se bojí zdražování, ale…
KOMUNIKUJTE (ptejte se nás, klientů, co bychom chtěli – třeba ani 
nevíme, že pro nás máte lepší služby/nějaké novinky)

VYSVĚTLUJTE (my to zdražení pochopíme, nežijeme ve vakuu) –
argument: „Když padneme, pohltí vás velcí hráči, kteří se žinýrovat 
nebudou.“

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ jsou nejvyšší minimálně za posledních 20 let



KOMUNIKACE je FAKT důležitá

Osobní zkušenost

• Domácí internet přes wi-fi od lokálního poskytovatele

• Od roku 2014, paušál 249 korun měsíčně

• Za tu dobu ani jednou nezdražil (ale ani jednou nekomunikoval)

vs.

• Internet v mobilu od velkého hráče

• Neomezený tarif (volání, sms, data) za 1000+ korun měsíčně

• Cca 1x za 2 měsíce nabídka na novou (pro mě zbytečnou) službu s 
informací „bude to jen za…“, ale:
• Nejméně 1x za rok relevantní nabídka, na kterou kývnu



Na vaší straně je i ekonomická teorie
Pohybujete se na oligopolním trhu s cenovým vůdcem (cenovými vůdci)

d – poptávka po produkci cenového vůdce 
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D – tržní poptávka

Q (tržní)

q (KO,konk.okraj)
q(CV) + q(KO)

Cenu určuje cenový vůdce

Pokud zdraží, není důvod jej nenásledovat



Díky


