
Emelt- és alapdíjas 
mobilszolgáltatások

Kamarás Dávid

Üzletág Igazgató



9,5 millió mobil-elıfizetı

=

9,5 millió emeltdíjas 
felhasználó?



Feltételek

• EDSZ engedélyezés
• Készülék-beállítások



A mobiltelefon

• Érzelmileg kötıdünk hozzá
• Mindig nálunk van

• A kapcsolattartás nélkülözhetetlen eszköze
• Többlet funkciók



Eszközök és alkalmazások

• Funkcionális megközelítésben 
– Alapfunkcióhoz kötıdı

– Alapfunkciót kiegészítı

• Felhasználói oldalról
– Telepített applikációk

– Letölthetı applikációk
– Fejlett kiegészítı applikációk



A mobiltelefon

Alapfunkcióhoz kötıdı fejlesztések

Kijelz ı

Adottságok:
•Nagy felbontású
•TFT

Szolgáltatások:
•Video streaming
•Képkészítés, feltöltés



A mobiltelefon

Alapfunkcióhoz kötıdı fejlesztések

Kamera

Adottságok:
•Nagy felbontás (>2 MP)
•Digitális kamera konkurense

Szolgáltatások:
•Képkészítés-megosztás
•Videókészítés-megosztás
•Társkeresı alkalmazások



A mobiltelefon

Alapfunkcióhoz kötıdı fejlesztések

Adatátvitel

Adottságok:
•GPRS, EDGE, 3G, WiFi

Szolgáltatások:
•Videó streaming
•Zeneletöltés
•Fejlett WAP-böngészés



A mobiltelefon

Alapfunkciótól eltérı fejlesztések

Divat-kiegészít ı

Adottságok:
•MOTOROLA V3 D&G
•Egyes gyártóknál kiemelt fontosságú
•Status-szimbólum

Szolgáltatások:
Személyre szabás - mobiltartalmak



A mobiltelefon

Alapfunkciótól eltérı fejlesztések

GPS-mőholdvev ı-navigáció

Adottságok:
•Beépített GPS-vevı
•Egyszerő kezelhetıség

Szolgáltatások:
•Szoftver
•Szoftverfrissítések



A mobiltelefon

Alapfunkciótól eltérı fejlesztések

MP3-lejátszó

Adottságok:
•Memóriakártya (>64 MB)
•‘Zene gomb’, fülhallgató

Szolgáltatások:
•Truetone csengések
•Full track download



A mobiltelefon

Felhasználói oldalról

Telepített applikációk

Letölthetı applikációk

Fejlett kiegészítı szoftverek



Mobil használat

• Hang hívás
• SMS
• MMS

Mire használjuk a mobiltelefont? - alapfunkciók

Mire használhatjuk még mobiltelefont? - kiegészítı funkciók

• Szórakozás
• Informálódás
• Véleménynyilvánítás
• Fizetés, hozzáférés



Mobil használat

• Hanghívás: 5-6 milliárd HUF
• SMS: 5-6 milliárd HUF

Emelt díjon

MT – MO megoszlás

• 20-25 % MT
• 75-80 % MO
• A tendencia az MT fele mutat.



Felületek

Televízió Print

Internet Rádió

Call TV, Szavazások, 
Társkeresés, Vélemény 
vonalak, Interaktív játékok, 
Mobil tartalmak, Kvízjátékok, 
Promóciók

Többletszolgáltatások, 
Erısen specifikus 
szolgáltatások, hozzáférés 
online tartalomhoz

Információs szolgáltatások, 
SMS játékok, call rádió

Mobil tartalmak, promóciók, 
játékok, info szolgáltatások, 
egyéni alkalmazások



Összegzés

• Személyes tárgy

• Sokrétő szolgáltatások

• Számtalan felületen kommunikált

• Rossz szolgáltatás személyes sértés

• Nem minden felület alkalmas minden 
szolgáltatásra

•Árérzékenység

A mobil szolgáltatás legyen:

•személyre szabott

•logikusan felépített

•könnyen kezelhetı




