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Agenda

NEXERA – kim jesteśmy

Wyłącznie hurtowy operator sieci dostępowej

Jak pomagamy naszym klientom-operatorom odnieść sukces

Jak nam się udaje realizować nasz model biznesowy
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NEXERA

Joint Venture: Infracapital i Nokii
Działamy od 2017 roku

4 Regiony NEXERY

Sieć wyłącznie światłowodowa
„Kręgosłup naszej sieci” – 20 projektów POPC

• ponad 360 tys. gospodarstw domowych

• ponad 700 mln zł dofinansowania środkami UE

Planujemy dotrzeć naszymi sieciami do 1 miliona 
gospodarstw domowych i jak największej liczby lokalizacji 
administracyjnych i biznesowych

Nasza misja
NEXERA otwiera nowe możliwości na lepsze życie, pracę i 
prowadzenie biznesu na wsiach i w małych miejscowościach, 
poprzez budowę i zarządzanie światłowodową siecią 
dostępową w czterech regionach Polski

https://www.nexera.pl/pl/about-us
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Wyłącznie hurtowy operator sieci światłowodowej

Cele operatora hurtowego
maksymalne wykorzystanie sieci

rachunek ekonomiczny (zwrot z inwestycji)  

Rola hurtowego operatora sieci dostępowej
zapewnić (zbudować) infrastrukturę

zapewnić łatwy dostęp do sieci Detalistom i ich klientom 
(użytkownikom sieci)

zapewnić wysoką jakość usług

Operator wyłącznie hurtowy
nie ma oferty detalicznej?

ma najwięcej ofert detalicznych na rynku!
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Sieć hurtowa FTTH – kto jest kim?

Detalista, to nasz Partner Biznesowy
jego oferta/produkt musi dać się sprzedać i dostarczyć na naszej sieci

jego klient (nasz użytkownik) musi być zadowolony

razem robimy biznes

Detalista, to nasz Sprzedawca
musi mieć wszelkie informacje i narzędzia, żeby skutecznie sprzedać

ale, mamy wielu Sprzedawców i każdy ma mieć takie same szanse

Mieszkaniec, to Użytkownik naszej sieci

nasza relacja jest długoterminowa (przynajmniej 20 lat)

czujemy się za niego odpowiedzialni

udzielamy mu wszelkich możliwych informacji o sieci i ofertach
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• Klienci (Detaliści) często traktują nas jak arbitra w sytuacjach spornych

• Użytkownicy (Mieszkańcy) często traktują nas jak obiektywne źródło informacji

NEXERA (OSD, hurtownik) ßà KLIENT (ISP, Detalista) ßà UŻYTKOWNIK (Mieszkaniec)



Nasza organizacja

ZESPÓŁ
25 menedżerów i ekspertów

zarządzają zdalnie (zero touch network)

w oparciu o dane w systemach i bezpośrednią komunikację z naszymi 
klientami (operatorzy) i partnerami (outsourcerzy) 

SYSTEMY BIZNESOWE
pełna (no prawie J) automatyzacja procesów, w tym komunikacja z 
Detalistami

wszystkie systemy w chmurze, większość w modelu SaaS

PARTNERZY (OUTSOURCERZY)
kilkudziesięciu partnerów odpowiedzialnych za realizację procesów 
operacyjnych i backoffice’owych, od budowy sieci i jej utrzymanie, po 
księgowość i zarządzanie dokumentami

7



O naszym sukcesie decyduje ZAUFANIE

NASZYCH KLIENTÓW
Dostęp do informacji o ofercie i sieci

Równe traktowanie

Otwarta współpraca

Ochrona informacji naszych Klientów 
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UŻYTKOWNIKÓW NASZEJ SIECI
Niezawodna i najszybsza usługa

Dostęp do informacji

Największy wybór ofert w kraju

Identyfikacja z Regionem



SUKCES KAŻDEGO DETALISTY JEST NASZYM SUKCESEM

Jak pomagamy odnieść sukces naszym klientom

Oferta
Pozwala świadczyć zróżnicowane oferty detaliczne

Znane i przewidywalne warunki – terminy i ceny

Onboarding – wspólny projekt
Doprecyzowanie i testy techniczne, systemowe, procesowe

Wprowadzenie do komercjalizacji sieci NEXERY

Stała komunikacja
Stałe spotkania operacyjne i komercyjne

Udostępniamy informacje o dostępności sieci (przykład)

Promocja dostępności ofert detalicznych
Informacja o detalistach na naszym www – interaktywna mapa (przykład)

Kampanie marketingowe (informacyjne)

Branding ofert detalicznych znakiem NEXERA Światłowód (propozycja)
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Informowanie o planowanej dostępności sieci – roll-out plans
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CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

• PUBLIKACJA ZASIĘGÓW – ADRESY GOTOWE DO 
PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ ZA 10DR

• ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ

• PUBLIKACJA ROLL-OUT PLAN
• PLAN ROLL-OUT OBECNY ZAKRES – ADRESY 

PLANOWANE DO PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ
• PLAN ROLL-OUT PLANOWANY ZAKRES – NAJPIERW 

WOLUMENY PER OBSZAR PDU /POWIAT/GMINA, Z 
CZASEM ADRESY

• TERMIN NA PROGNOZĘ KWARTALNĄ OD DETALISTÓW
• PROGNOZA KWARTALNA OD DETALISTÓW –

WOLUMENY PER OBSZAR PDU

10 DR

10 DR

10 DR

10 DR

10 DR



Interaktywna mapa na www.nexera.pl – informacja o gotowości sieci
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Interaktywna mapa na www.nexera.pl – informacja o Detalistach
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Jak pomagamy mieszkańcom Regionów NEXERY

Edukacja o korzyściach z superszybkiego internetu
artykuły, wywiady, audycje, animacje o korzyściach z dostępu do superszybkiego internetu

Informacja o dostępności sieci
informacja o dostępności sieci i detalistach na naszym www – interaktywna mapa

kampanie marketingowe (informacyjne) – online, prasa, ulotki – przekierowanie na 
www.nexera.pl
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Wpływ na jakość życia w Regionach
wspieramy działalność organizacji wspierających mieszkańców –
DPSy, fundacje, itp. – Program NEXERA Heroes

wspieramy rozwój (kształcenie) nauczycieli i dyrektorów szkół

Promocja Regionów NEXERY
zachęcamy do zamieszkania i rozpoczęcia prowadzenia biznesu w 
Regionach NEXERY – kampanie informacyjne, filmy, animacje



Jak nam się udaje realizować nasz model biznesowy?

Sukces komercyjny
Ponad 40 podpisanych umów

Ponad 20 Detalistów sprzedających usługi

Nawet 10 Detalistów oferujących usługi w 
jednym adresie NEXERY

Sukces wizerunkowy
Nagrody branżowe w Polsce i Europie

NEXERA wśród najważniejszych 
operatorów telekomunikacyjnych w kraju, 
wpływających na kształt rynku

Raport Regiony NEXERY źródłem 
informacji o użytkownikach internetu
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NEXERA jako Beneficjent POPC
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