
Goodspeed lisää Intian kansainväliseen liikkuvaan laajakaistaan
Goodspeedin edullinen ja läpinäkyvä palvelu parantaa roaminglaskumasennuksen

Liikematkaajat voivat käyttää edullista ja nopeaa Goodspeed palvelua jo 57 merkittävässä liikematkakohteessa Aasiassa, Australiassa, Pohjois- ja
Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä sekä Euroopassa.

Uros ilmoittaa laajentaneensa edullisen Goodspeed internetpalvelunsa kattavuutta Intiaan. Maailmalla seurataan parhaillaan mielenkiinnolla
Intian, todennäköisesti maailman suurimpia, demokraattisia vaaleja. Vaalityö on keskittynyt talouden kysymyksiin ja ehdokkaat ovat tuoneet
esille liiketoimintamyönteisyyttään.

Intia on maailman 10. suurin talous ja toiseksi väkirikkain maa maailmassa. Se on myös maailman nopeimmin kasvava
matkapuhelinmarkkina 900 miljoonalla tilaajallaan*. Liiketoimintamahdollisuudet ovat ulottuneet perinteisiltä Mumbain, Delhin ja Bangaloren
seuduilta nyt myös kasvaviin kaupunkeihin kuten Nagpuriin, Ahmedabadiin, Chandigarhiin, Puneen sekä Jaipuriin. Suurimpien
teollisuudenalojen joukossa ovat tekstiili-, telekommunikaatio-, kemikaali-, lääke-, bio-, elintarvike-, teräs-, kuljetus-, kaivos-, öljy-, kone sekä
ohjelmistoteollisuus.

“Intia on keskeinen kohde liikematkustajille, jotka ovat riippuvaisia liikkuvan laajakaistan tarjoamasta yhteydestä. Työt on saatava tehtyä
myös matkalla”, kommentoi Uroksen Toimitusjohtaja Tommi Uhari. “Lisäämällä Intian palvelukarttaamme toteutamme suunnitelmaamme
aidosti globaalista internetpalvelusta, jotta matkaajat voivat nauttia edullisesta nettiyhteydestä missä tahansa he liikkuvat.”

Goodspeed tarjoaa Intiaan matkaaville nettiyhteyden 500 MB:n päivittäisellä datamäärällä hintaan 9,90€. 500 MB vastaa noin 100
sähköpostia, 2 tunnin nettisurfailua, 20 minuutin videonkatselua ja 30 minuuttia Skype-puheluita yhteensä. Keskimäärin netinkäyttäjät
kuluttavat päivittäin noin puolet tästä datamäärästä.

Goodspeed palvelun saa käyttöön langattomalla Goodspeed tukiasemalla, johon mahtuu kerralla jopa yhdeksän SIM-korttia. Laitteen ja
kohdemaan SIM-kortin voi tilata www.getgoodspeed.com sivustolta ennen matkaa. Käyttäjä voi halutessaan lisätä tukiasemaan myös
oman paikallisen SIM-korttinsa. Goodspeed tukiasema luo oman yksityisen WLAN-yhteyden, jonka voi jakaa jopa viiden Wi-Fi -laitteen,
kuten älypuhelimen, tabletin ja kannettavan tietokoneen, kesken.

Goodspeed-palvelussa on valittavana kolme palvelutasoa oman netinkäyttötarpeen mukaan: Lite, Pro tai Business. Lisätietoja
palvelutasoista ja kannettavasta Goodspeed WLAN tukiasemasta löytyy osoitteesta www.getgoodspeed.com.

*Lähde: BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-26028381
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Uros Oy on vallankumouksellisen Goodspeed Internetpalvelun toimittaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa ja yrityksen koko henkilökunta muodostuu
kokeneista mobiilialan ammattilaisista. Markkinoille tulonsa, syksyn 2012 jälkeen Uros on nopeasti laajentanut palvelun kattavuutta Euroopassa, Venäjällä,
Amerikoissa sekä Aasiassa ja aikoo jatkaa datankäytön helpottamista ulkomailla tuomalla palveluun mukaan yhä uusia maita. Lisää yrityksestä
osoitteessa www.getgoodspeed.com.


