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Nebulizacja − nowa kampania marki Zyxel 
 

Zyxel wystartował z kampanią Nebulizacja promującą Nebula Cloud 

Networking – rozwiązanie umożliwiające zdalną kontrolę i zarządzanie 

kompatybilnymi punktami dostępowymi, switchami i innymi urządzeniami 

z oferty firmy. Kampania promuje elastyczność i wygodę dla administratorów 

w zarządzaniu siecią bez względu na miejsce i czas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktem wyjścia w pracach nad koncepcją kampanii była zmiana podejścia 

do prezentacji zalet produktu. Podstawowym założeniem było skupienie się 

na ukazaniu zalet produktu przez pryzmat potrzeb trzech kluczowych grup 

odbiorców: 

• administratorów sieci firmowej (z wieloma oddziałami) lub sieci szkolnej, 

• dla instalatorów oraz administratorów sieci pełniących również rolę 

podwykonawców IT (outsourcing zarządzania siecią), 

• użytkownika domowego. 

Kluczowe w kampanii jest podkreślenie łatwego zarządzania siecią 

z dowolnego miejsca. Szczególnie uwidacznia to spot kampanii, w którym 

żeglarz na jachcie otrzymuje komunikat alarmowy na telefon, następnie 

wykonuje kilka kliknięć i naprawia problem w sieci w ciągu zaledwie kilku 

sekund. Wszystko dzięki możliwości zarządzania siecią w chmurze, którą 

umożliwia system Nebula. 

Rozwiązanie firmy Zyxel pozwala na konfigurację sieci poprzez stronę www 

oraz aplikację mobilną. Dzięki Nebuli można zdalnie konfigurować 

https://www.youtube.com/watch?v=tYCbKwTQSs0


  

Informacja prasowa 

i monitorować sieć, aktualizować firmware czy wykonać podstawową 

diagnostykę i naprawy. 

− Wystarczy mieć dostęp do internetu, choćby ze smartfonu, jak w naszym 

spocie, aby móc rozwiązywać realne problemy z działaniem sieci lokalnych 

np. w placówce firmy oddalonej o kilka tysięcy kilometrów. To elastyczność 

i wygoda dla administratorów sieci, którą chcemy promować − mówi Norbert 

Ogłoziński, Country Sales Manager w firmie Zyxel Networks. 

Działania w ramach kampanii obejmują cykl webinariów z ekspertami Zyxel 

Networks, kampanię reklamową w sieci Google, współpracę z zasięgowymi 

mediami technologicznymi, współpracę z influencerami na YouTube oraz 

aktywności w social media na kanałach własnych Zyxela. 

 

Więcej informacji o rozwiązaniu Nebula na stronie:  

Nebula Cloud Networking  

 

*** 

O Zyxel Networks 

Zyxel od ponad 30 lat zapewnia użytkownikom domowym i biznesowym dostęp do Internetu, od 

samego początku polegając na innowacjach i usługach zorientowanych na potrzeby klientów. 

W 1989 roku oznaczało to modemy analogowe. Dziś to wykorzystanie sztucznej inteligencji i 

chmury, by zapewniać szybkie, niezawodne i bezpieczne rozwiązania sieciowe dla domu i firmy. 

Zyxel jest znaczącą marką na globalnym rynku urządzeń sieciowych: 

• obecny na 150 rynkach na całym świecie  

• 1 mln firm pracuje lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

Obecnie, Zyxel tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i spełnia wymagania nowoczesnych 

miejsc pracy – wspiera ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym. 

 

ZYXEL – twój sieciowy sojusznik 

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5IPQV9taok
https://www.zyxel.com/pl/pl/solutions/Nebula-Commercial-Cloud-Networking-Solution-20161018-771782.shtml
https://www.facebook.com/Zyxel-Polska-1439799286138522/
https://www.linkedin.com/company/18328522/

