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Унут ры сет кі зван кі... 
тан не юць

Пра вя дзен не гэ тай даб ра чын най кам па ніі не 
ста не адзі най ак цы яй, якую velcom ла дзіць ра зам 
са сва і мі аба не нта мі. Гэ та фі ла со фія кам па ніі. 
Больш за тое, ка лі ма біль ны апе ра тар про сіць 
сва іх аба не нтаў, як ад ну вя лі кую сям'ю, паў дзель-
ні чаць у вы са ка род най спра ве дзе ля дзя цей, то 
по тым ён пра па нуе сва ім клі ен там ней кую па лёг ку 
на ўза мен. Так, з пер шых дзён снеж ня па вась мі 
асноў ных та рыф ных пла нах кам па нія іс тот на зні зі-
ла кошт зван коў ме на ві та ўнут ры сва ёй ма біль най 
сет кі. На га даю, што су мар на та рыф ны мі пла на мі 
«Біз нес +», «BUSІNESS.PRO», «Smart Прэм' е ра», 
«Smart 1, 2 і 3», «Кар па ра тыў ны Smart Прэм' е ра» 
і «Кар па ра тыў ны Smart 3» у су куп нас ці ка рыс та-
юц ца больш за міль ён ча ла век у Бе ла ру сі.

Да рэ чы, «Smart 1» з'яў ля ец ца са мым па пу ляр-
ным та рыф ным пла нам лі ней кі Smart, якім ця пер 
ка рыс та юц ца больш за паў міль ё на аба не нтаў. 
Дык вось, па гэ тым та рыф ным пла не кошт хві лі ны 
зван коў унут ры сет кі да пер ша га снеж ня скла даў 
365 руб лёў, а ця пер ён зні зіў ся і скла дае ўся го 
199 руб лёў. Больш за тое, па «Smart 1» у снеж ні ў 
тры ра зы па вя ліч ва ец ца коль касць бяс плат ных хві-
лін ва ўсе ма біль ныя сет кі (бы ло 200, а ста ла 600).

Уво гу ле лі чыц ца, што клі ен та мі кам па ніі з'яў-
ля юц ца да во лі «пра су ну тыя» ка рыс таль ні кі, якія 
ўме юць лі чыць гро шы. Ра зам з тым вы шэй уз га-
да ныя ак цыі па каз ва юць, што аба не нты velcom 
ма юць доб рыя сэр цы і ўме юць да па ма гаць.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

У 
дру гой дэ ка дзе ліс та па да кам па-
нія апе ра та ра ма біль най су вя зі ар-
га ні за ва ла маш таб ную даб ра чын-

ную ак цыю ў шко лах ста лі цы ў пад трым ку 
Бе ла рус ка га дзі ця ча га хос пі са. На гэ ты раз 
не пры мі ры мыя са пер ні кі на фут боль ным 
по лі — гуль цы БА ТЭ і «Ды на ма-Мінск» — 
аб' яд на лі ся і ра зам са школь ні ка мі і іх 
баць ка мі пра вя лі даб ра чын ны флэш моб 
«#velcombegom: Дзе ці дзе ля дзя цей». Фут-
ба ліс ты ўдзель ні ча лі ў спар тыў ных раз мін-
ках, дзя лі лі ся сак рэ та мі свай го спар тыў на-
га май стэр ства пе рад вя сё лы мі бе га вы мі 
стар та мі ў ста ліч най шко ле №197, а ў гім-
на зіі №29 пра вя лі мі ні-фут боль ны матч з 
бу ду чы мі чэм пі ё на мі.

У гэ ты дзень у ак цыі пры ня лі ўдзел ка-
ля 1500 не абы яка вых дзя цей і іх баць коў. 
З ра ні цы ад на ча со ва ў 10 шко лах роз ных 
ра ё наў го ра да Мін ска школь ні кі за пра сі лі 
сва іх баць коў на не звы чай ныя спа бор ніц-
твы. Сла ву тыя спарт сме ны — Алі на Та лай, 
Ан тон Куш нір, Лю боў Чар ка шы на, Мі ка лай 
Мір ны, Люд мі ла Ваў чок і На тал ля Цы лін-
ская — так са ма пра во дзі лі з вуч ня мі раз-
мін кі і бе га выя спа бор ніц твы. Та кім чы нам 
дзе ці і спарт сме ны пры цяг ва лі ўва гу да 
важ най праб ле мы: гро шы 
на за кан чэн не бу даў ніц тва 
но ва га бу дын ка для хос пі са 
не аб ход на са браць у най блі-
жэй шы час, інакш комп лекс 
да вя дзец ца за кан сер ва ваць 
на ня вы зна ча ны тэр мін.

Больш за ўсё ўдзель ні каў 
са бра ла гім на зія №35. Тут 
прай шлі асноў ныя ме ра пры-
ем ствы даб ра чын най спар та-
кі я ды «#velcombegom: Дзе ці 
дзе ля дзя цей». Га на ро вым 
гос цем і хэд лай не рам спа-
бор ніц тваў вы сту пі ла брон-
за вы пры зёр чэм пі я на ту све-
ту па лёг кай ат ле ты цы 2015 
го да, «па сол даб ра» кам па ніі 
velcom Алі на Та лай. У су бо-
ту Алі на ад кла ла трэ ні роў кі ў 
Аў стрыі, каб на дзень пры ля-

цець у Мінск — пад тры маць хос піс.
«Ха чу на га даць, што на ша сён няш няе 

спар тыў нае спа бор ніц тва — сім ва ліч нае, — 
ска за ла Алі на, ві та ю чы ўдзель ні каў флэш-
мо бу. — Мы не спа бор ні ча ем ад зін з ад ным 
за пры зы. Мы ву чым ся быць моц ны мі і да-
па ма гаць тым, хто ў гэ тым мае па трэ бу».

Каб звяр нуць да праб ле мы хос пі са ўва-
гу сва іх баць коў, вуч ні пе ра да ва лі ім сім ва-
ліч ныя па пя ро выя SMS да па мо гі. На іх бы лі 
на пі са ны па жа дан ні для хво рых дзя цей. 
Та ты і ма мы, у сваю чар гу, пе ра тва ра лі 
іх у са праўд ныя — ад праў ля лі на ка рот кі 
ну мар 2015.

У ін шых шко лах, якія ўдзель ні ча лі ў ак-
цыі, вя до мыя лю дзі, а так са ма алім пій скія і 
па ра лім пій скія пры зё ры ву чы лі хлоп чы каў 
і дзяў ча так гу ляць у ка ман дзе, кла па ціц-
ца ад но пра ад на го і не ад сту паць пе рад 
цяж кас ця мі.

Кам па нія velcom, у сваю чар гу, уру ча ла 
ма лень кім вуч ням пры ем ныя па да рун кі. 
На прык лад, вуч ні шко лы №12, дзе зна хо-
дзіц ца рэ сурс ны цэнтр для дзя цей з асаб лі-
вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця, атры ма лі 
ад кам па ніі спар тыў ныя май кі, ліх та ры кі і 
ін шыя су ве ні ры.

«Я ні ко лі не быў у хос пі се, — ска заў 
Да ні ла, ву чань гім на зіі №35. — Але мне 
б вель мі ха це ла ся да па маг чы. Я не ўрач, 
каб ка гось ці вы ле чыць, і не бу даў нік, каб 
прый сці і неш та па бу да ваць. Адзі нае, што 
я ма гу — па пра сіць: ма ма і та та, усе, хто 
тут пры сут ні чае, да стань це, ка лі лас ка, 
свае тэ ле фо ны і ад праў це SMS да па мо гі 
#velcombegom або па тэ ле фа нуй це на ка-
рот кі ну мар velcom 2015. Так вы пе ра лі чы-
це 10 ты сяч руб лёў на но вы бу ды нак для 
цяж ка хво рых дзя цей. Бы ло б вы дат на, ка лі 
б та кія ж хлоп чы кі і дзяў чат кі су стрэ лі Ка-
ля ды ў но вым зруч ным бу дын ку».

Спа бор ніц твы ва ўсіх 10-ці мін скіх шко лах 
скон чы лі ся ад ноль ка ва. Хлоп цы і дзяў ча ты 
фа та гра фа ва лі ся з вя до мы мі чэм пі ё на мі, 
бра лі ў іх аў то гра фы. Баць ка Мак сі ма Мір-
на га доў га ад каз ваў на пы тан ні да рос лых 
аб тым, як вы ха ваць пе ра мож цу. А чэм пі ён-
фрыс тай ліст Ан тон Куш нір па кі нуў ра зам з 
хлоп ца мі за піс у Му зеі алім пій скай сла вы. 
Баць кі вуч няў у гэ ты час ак тыў на ад праў ля лі 
SMS да па мо гі са сва іх тэ ле фо наў.

Спар тыў нае свя та ста ла важ най част-
кай вя лі кай даб ра чын най кам па ніі #velcom-
begom, якая стар та ва ла сё ле та ў жніў ні. 

Сён ня, дзя ку ю чы іні цы я ты-
вам velcom, на за вяр шэн не 
бу даў ніц тва но ва га бу дын ка 
дзі ця ча га хос пі са для цяж-
ка хво рых дзя цей уда ло ся 
са браць больш за 420 млн 
руб лёў. Кам па нія ад кры ла 
спе цы яль ны ка рот кі ну мар 
да па мо гі 2015, каб лю бы 
аба нент velcom мог ах вя ра-
ваць на бу даў ніц тва 10 ты сяч 
руб лёў.

«За не каль кі ме ся цаў ак-
цыі на ка рот кі ну мар 2015 
ўжо да сла лі ах вя ра ван ні 
больш за 40 ты сяч не абы-
яка вых аба не нтаў velcom, — 
па ве да міў нам на чаль нік 
ад дзе ла кар па ра тыў ных ка-
му ні ка цый velcom Вя ча слаў 
Смір ноў.
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Алі на Алі на ТА ЛАЙТА ЛАЙ ся род вуч няў ста ліч най гім на зіі №35. ся род вуч няў ста ліч най гім на зіі №35.


