


Současný  stav  na  trhu  s  op/kou

• Paralelní	  výstavba	  v	  lukra0vních	  lokalitách	  
• Udržování	  klientů	  na	  bezdrátech	  i	  tam,	  kde	  je	  op0ka	  
• Podrážení	  cen	  (snaha	  udržet	  klienta	  nebo	  vykrýt	  inves0ci)	  
•  Lokální	  provozovatelé	  op0ky	  obchodně	  ztrácí	  tam,	  kde	  nemají	  síť	  
• Velcí	  hráči	  připojují	  přes	  xDSL	  i	  tam,	  kde	  je	  op0ka	  
•  Sdílení	  síL	  pro	  B2B	  probíhá	  běžně	  
• Velkoobchodní	  nabídka	  pro	  retail	  téměř	  neexistuje	  



Proč  otevřít  síť  i  pro  připojení  rezidentů

•  Lepší	  penetrace	  →	  lepší	  návratnost	  
• Klesá	  potřeba	  dávat	  výrazné	  slevy	  k	  nalákání	  zákazníka	  
•  Existující	  zákazníci,	  které	  nikdy	  nepřipojíte.	  Ani	  zadarmo.	  
•  Získáte	  peníze	  i	  z	  businessu	  velkých	  hráčů,	  kteří	  jinak	  využívají	  DSL	  
• Klesá	  mo0vace	  kohokoliv	  stavět	  překryvnou	  síť	  
	   	   	   	   	   	  →	  ochrana	  vaší	  inves0ce	  
•  Lepší	  vztahy	  s	  konkurenty	  →	  vzájemně	  se	  potřebujete	  



První  kroky  po  vlastní  ose

•  Jak	  nastavit	  obchodní	  model?	  
•  Jak	  na	  technické	  řešení	  –	  informace	  o	  pokryL,	  předávání	  obchodních	  
požadavků,	  support?	  
• Vyvíjet	  vlastní	  systém?	  Nebo	  vše	  dělat	  ručně?	  
• Osobní	  an0pa0e.	  Domluvíme	  se	  vůbec	  se	  svými	  konkurenty?	  
• Dohoda	  s	  dalším	  operátorem?	  Má	  odlišné	  představy.	  Vše	  znovu?	  



Co  vám  umožní  Fiber4
•  Začít	  sdílet	  stávající	  op0ku	  okamžitě.	  Technologie	  nehraje	  roli.	  
•  Dodat	  svou	  službu	  (ne	  jen	  značku)	  zákazníkům	  v	  cizích	  síLch.	  
•  Bez	  poplatků.	  Bez	  inves0c.	  Stačí	  se	  propojit.	  
•  Víte	  kde	  a	  na	  čem	  svou	  službu	  dodáváte.	  Možnost	  detailních	  filtrů.	  
•  Informační	  systém	  vč.	  API.	  Možnost	  využiL	  pro	  vlastní	  evidenci.	  
•  Jeden	  systém	  a	  procesy	  pro	  komunikaci	  se	  všemi	  operátory.	  
•  Okamžitá	  dostupnost	  na	  vašem	  webu.	  
•  Obchodní	  model	  zohledňuje	  rozdíly	  lokalit	  a	  technologií.	  
• Možnost	  individuálních	  dohod.	  
•  Nemusíte	  sdílet	  vše.	  



Jak  to  funguje:



Doplňkové  služby.

• Registr	  nepla0čů	  
• Místní	  peering	  
• Aplikace	  pro	  vyjadřování	  k	  síLm	  
• RUIAN	  
•  a	  časem	  více…	  



Budoucnost

•  Změna	  orientace	  nabídek	  na	  službu,	  ne	  na	  cenu	  
•  Zastavení	  poklesu	  cen	  v	  rámci	  cenových	  válek.	  Prostor	  k	  růstu	  v	  
závislos0	  na	  službách.	  
• Omezení	  překryvných	  inves0c	  
•  Jistota	  návratnos0	  inves0ce	  →	  plošný	  růst	  pokryL	  op0ky	  
•  Soutěž	  mezi	  otevřených	  a	  uzavřeným	  modelem.	  Otevřený	  vyhraje.	  




