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TDL Canada ingår distributörsavtal med InCoax för
in:xtnd
TM

Det kanadensiska distributören TDL har ingått ett avtal om nationell distribution av
in:xtndTM system för Ethernet över koax. TDL är en ledande kanadensisk distributör,
verksamt sedan 1979. De är väletablerade, har mycket gott renommé på marknaden
och flera distributionscentraler spridda över landet.
Under sina +40 års verksamhet har TDL byggt upp djup kunskap om branschen samt etablerat en solid
och lojal kundbas. Med ledord som “Kunden i centrum” (Customer-Comes-First) marknadsför sig TDL
mot integratörer, leverantörer, E-handelsaktörer och installatörer, rikstäckande genom egen
lastbilsflotta. Den fullt tvåspråkiga (engelska/franska) och mycket kompetenta servicepersonalen,
assisterar de många och välkända kunderna, representerande såväl nationella som internationella
varumärken.
“In:xtnd system för Ethernet över koax är mycket intressant och potentiellt mycket attraktivt för vår
marknad och kundbas. Det hjälper dem att minska installationstid och kostnader, öka marknadsandel
och göra dem mera konkurrenskraftiga. Vi ser mycket fram emot att marknadsföra detta system”; säger
Shawn Tennier President, TDL.
"Vi har i linje med vår strategiska plan nu slutit ett avtal med en större nordamerikansk distributör att
marknadsföra och göra in:xtnd tillgänglig för flera potentiella kunder. Vi är mycket glada att kunna
inleda detta samarbete vilket ger oss stark tillgång till den mycket intressanta kanadensiska marknaden.
Vi har stora förhoppningar att detta ska leda till ett långt och betydelsefullt samarbete för båda parter";
säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.
För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52
Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för
uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren
själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och
sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika
snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande
kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder
även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan
driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.
Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens
ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar.
För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com.
Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.
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