
Firma ACN jest największą na świecie spółką tele-
komunikacyjną prowadzącą sprzedaż bezpośrednią 
oferuje wysoce konkurencyjne usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej 
i dostępu do Internetu dla konsumentów oraz małych przedsiębiorców 
w Ameryce Północnej, Europie, Azji i w rejonie Pacyfiku. Z rocznym 
wzrostem przychodów na poziomie dwucyfrowym i przychodami w 
wysokości ponad 500 mln euro ACN jest jedną z najszybciej rozwija-
jących się spółek pozagiełdowych. Planowana jest dalsza ekspansja w 
Europie oraz rejonie Azji i Pacyfiku.

ACN korzysta ze sprawdzonego modelu bizneso-
wego sprzedaży bezpośredniej w celu zapewnienia 
konsumentom odpowiedniej wartości i dużego 
wyboru. Jednocześnie zapewnia samodzielnym 
przedstawicielom możliwość kształtowania własnej 
działalności. Rezygnując z tradycyjnych metod marketingowych, 
samodzielni przedstawiciele posługują się marketingiem partner-
skim. Informują oni znane sobie osoby o opcjach oszczędnościowych 
dostępnych w ramach usług, z których one korzystają. Ponieważ nie 
stosujemy tradycyjnych metod marketingowych, przedstawiciele mogą 
przekazywać poczynione oszczędności bezpośrednio swoim klientom.

Firma ACN dokonuje milionowych oszczędności, nie stosując tradycyjnych metod 
marketingowych.  Przekazuje te oszczędności swoim klientom i może nagradzać 
swoich przedstawicieli za ich zdobywanie.

Co wyróżnia firmę ACN

Europa 
• Abonament miejscowy/dostęp do 
sieci
• Telefonia stacjonarna
• Telefonia komórkowa
• Internet

Ameryka Północna
• Połączenia miejscowe i pozastrefowe
• Internet
• Telefoniczne usługi cyfrowe z 
wideofonią
• Telefonia komórkowa — już wkrótce

Azja i Pacyfik
• Telefonia stacjonarna
• Telefonia komórkowa

Usługi ACN
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Stany Zjednoczone

Kraje, w których prowadzona 
jest działalność

Założenie 
Styczeń 1993

Ponad 1000 pracowników  
na całym świecie

Firma

ACN Profil korporacyjny

Telemarketing       Reklamy telewizyjne

Public Relations       Reklamy radiowe

Reklamy prasowe  Prezentacje  Mailing bezpośredni

Reklamy internetowe       Billboardy

Tradycyjne metody marketingowe

Wysokie 
koszty

Klient tradycyjny

Marketing partnerski ACN

Samodzielni Przedstawiciele ACN
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ACN Centra operacyjne

Farmington Hills, MI
Centrala  
Ameryki Północnej

Marquette, MI
Centrum Obsługi 
Klienta

Sydney, Australia
Centrala  
Azji i Pacyfiku

Montreal, Kanada
Kanadyjskie Centrum 
Obsługi Klienta

Amsterdam,  
Holandia 
Centrala  
Europejska 

Charlotte, NC
Centrala  
Korporacyjna

Åmål, Szwecja
Skandynawskie Biuro 
Krajowe i Centrum 
Obsługi Klienta

www.acneuro.com

Zarówno klienci ACN, jak i firmy przedstawicieli ACN 
otrzymują pełne wsparcie. Personel na całym świecie, 
liczący ponad tysiąc osób, w pełni wspiera z zaplecza 
przedstawicieli ACN, w tym zapewnia usługi marketin-
gowe, zaopatrzenia, fakturowania i inne. Przedstawiciele 
działają w biznesie dla siebie, ale nigdy sami.

Dzięki wykorzystaniu różnych narzędzi marketingow-
ych kierownictwo firmy ACN jest w stałym kontakcie 
z bazą przedstawicieli.

 •  Lokalne, regionalne i międzynarodowe imprezy szkoleniowe

 •  Success System ACN — zestaw początkowy dla nowych 
przedstawicieli

 •  Wyrazy uznania miesięczne i kwartalne, w tym publikacje w 
Internecie i prasie

 •  Cotygodniowe komunikaty e-mailowe

 •  Cotygodniowe rozmowy konferencyjne, których gospodarzami 
są przedstawiciele kierownictwa firmy ACN

Na czele kierownictwa firmy ACN stoi czterech jej 
założycieli oraz kadra zarządzająca. Pracując razem, 
zespół kierowniczy bierze aktywny udział w działalności 
ACN, zapewniając odzwierciedlenie wizji i misji firmy w 
praktyce biznesowej.

Wizja firmy ACN
Chcemy zostać globalnym bezpośrednim sprzedawcą usług teleko-
munikacyjnych z wielomiliardowym obrotem.

Misja firmy ACN
Zapewnienie naszym samodzielnym przedstawicielom istotnych, 
globalnych możliwości w branży sprzedaży bezpośredniej dzięki ofer-
cie podstawowych usług w rozrastającej się branży telekomunika-
cyjnej podlegającej deregulacji oraz zapewnienie klientom większego 
wyboru i większej wartości podstawowych usług. 

Wizja. Ambicja. Szansa. Uczciwość.
To są najważniejsze cechy ACN — fundament, na którym wznieśli 
firmę jej założyciele po opracowaniu pomysłu.

®

Branża sprzedaży bezpośredniej 
gwałtownie się rozrasta
•  58 mln dystrybutorów na całym 

świecie
•  475 000 nowych dystrybutorów 

tygodniowo na całym świecie
•  Światowa sprzedaż w wysokości 

101 mld USD
•  Oczekuje się, że wzrost w ciągu 

następnych 10 lat będzie wyż-
szy niż przez całe ostatnie 50-
lecie (źródło:Światowa Federacja 
Sprzedaży Bezpośredniej)

Z magazynu Fortune, 9 sierpnia 
2004 r.
„To sen inwestora: branża ze stałym 
wzrostem rocznym, prawidłowymi 
przepływami gotówkowymi, wysokim 
wzrostem z zainwestowanego kapi-
tału i długoterminowymi prognozami 
globalnej ekspansji. Jest to branża 
sprzedaży bezpośredniej, w której 
samodzielni kontrahenci sprzeda-
ją produkty i usługi bezpośrednio 
swoim klientom, z dala od stałego 
lokalu detalicznego”.

Firma ACN jest członkiem
Stowarzyszenia Sprzedaży 
Bezpośredniej (Direct Selling 

Association, DSA) w 
Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Norwegii oraz 
w Hiszpanii. Zasiada 

też w Radzie DSA w Stanach 
Zjednoczonych i w Kanadzie. DSA to 
krajowe stowarzyszenie handlowe, 
które skupia wiodące firmy wytwa-
rzające oraz dystrybuujące towa-
ry I usługi bezpośrednio na rzecz 
klientów. Warunkiem przystąpienia 
i członkostwa w Stowarzyszeniu jest 
zobowiązanie się przez każdą firmę 
członkowską do przestrzegania 
Kodeksu etyki Stowarzyszenia.


