ERzURUM TiCARET BoRsAsl

wep sitesi

AçlKLAMAsl.

ERzURuM TiGARET BoRsAsl bünyesinde

kaliteli ve indirimli telefon ve internet.

kay|tll mevcut işletmelere Çok daha

ERzuRuM TiGARET BoRsAslNA

Üye işletmeler artık telefon ve internet çok daha
kaliteli al|p, faturalarına yüzde Yo40, %50 daha az ödeyecek.
ERZURuM T|CARET BoRsAsl Üst yönetiminin çAMK|RAN GRouP
distribütörlüğündeki Ml//ENlcoM Telekomünikasyon Hizmğtleri A.Ş. ile imzaladığı
protokol, yerleşkede buIunan işletmelere nefes aldıracak.
ERzuRUM TicARET BoRsAsl Bünyesinde Kayltll işletmelerin sabit telefon Ve internet
hizmetlerini daha kaliteli Ve daha uygun fiyatla kullanmalarınısağlamayl hedefleyen
TEKNoKENT üST YöNETiMi, bu anlamda önemli bir adım attı. ERZURUM TlCARET
BORSASl Üst yöneimi girişimleriyle ÇAMKlRAN GROUP Ve Millenicom Telekomünikasyon
A.Ş. yetkilileriyle yapllan görüşmelerin ardIndan üyelerine özel, Telefon Ve internet paketi
hazlrlandl.

GAYMA BEDELlNl B|LE MiLLENlcoM KARş|LAYACAK

Protokol gereği ERzuRuM TiCARET BoRsAsl Kayltll tüm işletmelere özel (500 Dk. Ses
paketi hizmeti 29,99 / 1o0 Mbps |NTERNET uLTRA LlMlT VE AKN oLMADAN 69,99 TL. / 35
Mbps, |NTERNET uLTRA LlMlT VE AKN oLMADAN 59,99 TL. 35Mbps sabah 07:00 - 'l9:00
saatleri arasl |NTERNET ULTRA LlMiT VE AKN oLMADAN 4o,5o TL. ) Protokol gereği
sunulan özel kampanya fiyatlandırmaları yaplldl. Ayrüca internet hizmeıinde taahhüdü olan tüm
üyelerin 200 TL'ye kadar olan cayma bedellerinin de Millenicom tarafından karşılanması
sağlandl.

ERZURUM TiCARET BORSAS| ÜST YÖNET|M|NDEN TÜM ÜYE |ŞLETMELERE

BüYüK JEST.

ÜST YÖNETiM Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. geçiş yapacak tüm ÜYE
lŞLETMELERlN Yapacaklan geçiş hizmetierinde olası bir aksilik yaşamaması adına
öncelikİi olarak YÖNETiM MERKEzi olarak gerek kalite gerek seiiyat bak|mlndan çok
müsbet sonuçlar alındığını ve tüm üye işletmelere şiddetle tavsiye ettiklerini belirtti.

üYELER BoRsA MERKEzlxe ve

çıııxınıN

GRoUP,A MüRACAAT EDECEK

ERzuRuM TlCARET BoRsAsl üsT YöNETiMi, MiLLENicoM TELEKoMiNiKAsYoN

A.S. Temsilen ÇAMK|RAN GROUP İle imza attığı protokol kapsamında özel tarifeden
yararİanmak isteyen üyeler ERZURUM TiCARET BoRsAsl YöNET|M MERKEZ oFisi
Veya ÇAMK|RAN GROUP'A : (0442\ 237 99 99 / 0532 58,16473 müracaat edecekler.

ERzuRuM T|CARET BoRsAsl KAY|TL| TÜM |şLETMELER|N FATURALAR| çoK
DAHA UYGUN F|YATLARA DÜŞECEK
YÖNET|M Merkezinde düzenlenen imza töreninin ardIndan yönetim kurulu Başkanlığ! Hakan
oRAL Protokol kapsamında

faturalarln çok daha uygun fiyatlara düşeceğini belirtti.

ERzURUM TicARET BoRsAsl KAYITLl TüM lŞLETMELERlN

şu anda kullandlklarl sabit

telefon Ve internet hizmetini daha hlzll,( minimum 35 Mbps. )ve hiçbir AKN. ( S|nır, Kota
olmakslzln ) Ve sabit telefonda daha iazla dakikayla havuz hesabl oluşturularak çok daha uygun
flyatlara kUllanacağlnl kaydeden Başkan HAKAN oRAL şunlarl söyledi.
"Telefon ve internel faturaları mevcut işletmelerin kronik gidederinden biri. Uzun süredir
yapmlş olduğUmuz kapsamll araştlrmalar neticesinde Millenicom Telekomünikasyon

Hizmetleri A.S. Firmasını temsilen ÇAMK|RAN GRouP Firmasından ERzURUM TiCARET
BORSASİ Merkezimizde kul|anmakta olduğumuz sabit telefon ve internet hizmetlerini
MlrENlcoM taşlma işlemlerini yapmaya kaiar vermiş olup, muhatap hizmet Verci firmanln (
Ml//ENCoM TELEKoMlN|KASYoN H|ZMETLER| A.Ş. ) Ülke geneli Ve özellikle Bölgemizde

hizmet vermiş olduğu Kamu ve Özel sektör referanslarlndan, internet Ve ses hizmetinin çok
kaliteli ve bir o kadarda uygun fiyatta sağlandlğ|nl tespit ettikten sonra Bünyemizde kayltll tüm
üye işletmelerin bu mevcut kronik giderlerinden en az o/o50 oranında tasarrufelde etmeleri
adına bu protokolü imzalamış olup, öncelikli üye işletmelerimiz başta olmak üzere ttim Ülke

ckonomisine ekonomik tasamıf kapsamında katkı sunması ümidi
dilerim.

ile hayırlı

uğurlu olmasını

