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Moldtelecom a decernat
Marele Premiu al tombolei
„Conectează-te la viitor”

C

adouri de vis pentru
abonaţii Moldtelecom
care au participat la
tombola de iarnă „Conectează-te la viitor”. 86
de telefoane smartphone,
12 iPad-uri, 6 televizoare
performante 3D, şi Marele Premiu – un automobil
Dacia SANDERO, au intrat în posesia abonaţilor
care în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012
s-au conectat la serviciile
de internet sau televiziune
digitală prestate de operatorul naţional. Astfel,
Moldtelecom a ales să le
ureze un bun venit noilor
abonaţi care s-au alăturat
celei mai numeroase
familii din Moldova.

Surprizele plăcute se ţin
lanţ la Moldtelecom. După încheierea perioadei de înscriere
la tombola de iarnă „Conectează-te la viitor”, la care au
participat toţi abonaţii care au
ales serviciile de internet sau
televiziune digitală prestate
de cel mai mare operator de
telecomunicaţii din republică,
Moldtelecom i-a premiat pe
cei mai norocoşi 105 abonaţi.
Într-o ambianţă festivă, pe
fundalul Imnului corporativ
- „Odă Moldtelecom-lui”, di-

aduc mulţumiri abonaţilor
noştri pentru încrederea faţă
de serviciile Moldtelecom”,
a remarcat Vitalie Iurcu,
director general al SA „Moldtelecom”.
La 22 februarie, Moldtelecom a sărbătorit doi ani
de la lansarea serviciului de
televiziune digitală. Cu această
ocazie, directorul comercial
al Moldtelecom, Ion Roşca,
a remarcat: „Suntem bucuroşi
să surprindem plăcut clienţii
noştri azi, 22 februarie, la îm-

rectorul general al companiei
a urat un bun venit în familia
Moldtelecom celor 17 mii
de noi abonaţi, conectaţi
în perioada campaniei şi i-a
felicitat pe cei 105 câştigători
ai tombolei.  
„A devenit deja o tradiţie
pentru Moldtelecom să vină
cu oferte avantajoase şi interesante, să organizeze astfel de
tombole şi promoţii în semn
de recunoştinţă pentru loialitatea clienţilor noştri. Anul
acesta Moldtelecom a mărit
numărul premiilor, astfel ca
şi mai mulţi abonaţi să simtă
bucuria de a câştiga. Astfel că
în perioada promoţiei abonaţii
au avut posibilitatea să câştige
zilnic un smartphone, săptămânal un iPad, lunar câte 2
televizoare ultramoderne 3D
şi Premiul Mare - un superb
automobil. Îi felicit pe toţi
câştigătorii concursului şi

plinirea a doi ani de la lansarea
Televiziunii digitale IPTV în
R. Moldova, care a marcat o
nouă etapă de succes a companiei Moldtelecom. O dovadă în
acest sens este evoluţia dinamică a conectărilor înregistrate la
serviciul de televiziune digitală
Moldtelecom. În acelaşi timp,
compania îşi menţine poziţia
de lider incontestabil la atragerea celui mai mare număr
de clienţi Internet”.
Emoţionaţi, câştigătorii au
ţinut să mulţumească operatorului naţional pentru premiile
minunate oferite. Olga Spânu, posesoarea unui superb
iPad oferit de Moldtelecom,
spune că este „abonată de
foarte mulţi ani la serviciul de
telefonie fixă al Moldtelecomlui. În luna decembrie m-am
conectat şi la internet. A fost
o mare surpriză să aflu că am
câştigat un iPad. Am ales Mol-

dtelecom pentru că este cel
mai cunoscut operator şi are
o istorie impunătoare pe piaţa
de comunicaţii din republică”,
a remarcat Olga Spânu.
Momentul culminant al
decernărilor a fost, desigur,
înmânarea cheilor superbului
automobil Dacia SANDERO
care-şi aştepta stăpânul în
curtea companiei Moldtelecom. Marele câştigător a fost
Vladimir Sedun din s. Cobani,
r-nul Glodeni. El s-a conectat
la internet în luna noiembrie,
chiar în prima lună a concursului. „Anul 2012 s-a
început cum nu se poate
mai bine pentru mine
şi familia mea, acesta
ne-a adus un automobil
superb la care nici nu puteam să visez. La început
nu am crezut că sunt câştigătorul Marelui Premiu.
Mă gândeam că cineva
face glume”, a declarat
entuziasmat proaspătul
posesor al maşinii. El a
menţionat că a ales Moldtelecom-ul pentru că
oferă servicii de internet
de cea mai bună calitate.
„Am încredere în ei. Nu ştiu
ce alt operator ar putea să ne
asigure conectarea la internet
într-o localitate îndepărtată
cum este satul nostru”, a spus,
profund mişcat, Vladimir
Sedun.
În timp ce câştigătorul
Marelui Premiu efectua un
test drive, Victor Aftinescu,
câştigătorul unui smartphone, a exclamat: „Data viitoare
maşina va fi a mea!” El şi-a exprimat dorinţa să participe şi
la alte promoţii şi a subliniat că
pentru el este un adevărat lux
un astfel de telefon, mai ales că
nu are un venit stabil.
La tombola de iarnă „Conectează-te la viitor” au participat toţi abonaţii care s-au
conectat în perioada 7 noiembrie 2011 -31 ianuarie 2012
la unul din planurile tarifare
Internet Max DSL, Max Fiber
şi Televiziune digitală IPTV.

