Operátorom roka je už po desiaty krát O2
V Bratislave, 22. 1. 2019

O2 sa stalo už po desiaty krát po sebe víťazom nezávislej ankety „Techbox roka“, v ktorej
čitatelia hlasujú aj v kategórii najlepší operátor na Slovensku. O2 obhájilo prvé miesto s vyše
29% podielom všetkých hlasov. Výsledky nezávislej ankety potvrdzujú, že zákazníci oceňujú
nielen férový prístup, ale aj inovácie, ktoré O2 počas celého roka 2018 prinášalo svojim
zákazníkom.
V tohtoročnej ankete Techbox roka 2018 a kategórii Operátor patrilo O2 až 29,38% z celkového
počtu platných hlasov, čím získalo ocenenie Techbox operátor roka 2018. Na druhom mieste skončil
Telekom, ktorý získal 23,47% hlasov. S 23,40% hlasov skončil na treťom mieste Orange.

Celoslovenská anketa NAY TECHBOX roka 2018 je ôsmym ročníkom čitateľskej ankety, ktorá
vyhodnocuje top produkty, operátorov a bankové aplikácie v ôsmych kategóriách. Anketa tiež priamo
nadväzuje na úspešné ročníky známej ankety Mobilný operátor roka. Organizátor ankety,
renomovaný magazín Techbox, si dáva za cieľ oceniť najlepšie produkty, operátorov a bankové
aplikácie daného roka z pohľadu spotrebiteľov a čitateľov lifestylovo-technologického časopisu
TECHBOX, online portálu TECHBOX.sk fungujúcom na doméne techbox.dennikn.sk a návštevníkov
www.nay.sk. O víťazoch kategórií v aktuálnom ročníku rozhodovalo celkovo až takmer 14. tis.
hlasujúcich.

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy.
Informácie sú k dispozícii aj na www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia.
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša
revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým
portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko
skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE
siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej
zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 10x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej
zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom
medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných
služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.

