
Netmore Group lanserar globala M2M-abonnemang för IoT-
enheter
Netmore Group lanserar dedikerade globala M2M-abonnemang för den europeiska marknaden och befäster därmed ytterligare
sin position som renodlad IoT-operatör. Med hjälp av roaming-överenskommelser i 192 länder och 728 nätverk kan Netmore nu
leverera pålitlig och prisvärd uppkoppling till den snabbväxande IoT-marknaden.

För att möta en stark efterfrågan på dedikerade mobilabonnemang för IoT-enheter lanserar Netmore nu två nya produkter: Netmore M2M
Europe+ och Netmore M2M Flex. Dessa möjliggör för både stora och små företag att få en både prisvärd och pålitlig uppkoppling till sina
enheter, som dessutom fungerar 192 länder.

Satsningen möjliggörs med hjälp av Netmores globala roaming-överenskommelser kombinerat med mångårig expertis inom täckning, SIM-
teknik och konnektivitet. Produkterna kan redan nu användas och säljas i hela Europa, och kommer marknadsföras lokalt i över 20 länder det
kommande året.

Målsättningen är att bli det självklara valet för svenska och utländska IoT-bolag med ambitioner att växa globalt eller lokalt.

Fem fördelar med Netmore M2M-SIM-kort:

1. Låg månadskostnad, data och SMS ingår, helt utan bindningstid.
2. Abonnemangen aktiveras först när SIM-korten börjar användas.
3. Global, europeisk eller lokal täckning. Roaming inom 192 länder och 728 nätverk.
4. SIM-kort i alla storlekar (1FF, 2FF, 3FF, 4FF)
5. M2M-plattform med kommande API-funktionalitet.

Läs mer på https://www.netmorem2m.com/.  

”Vår M2M-produkt är särskilt framtagen för att hjälpa IoT-bolag med både konnektivitet och skalning, och vårt uppdrag är att leverera säker
och robust uppkoppling som gör att vi kan växa tillsammans med våra kunder. Utöver en attraktiv prispunkt erbjuder vi även expertis inom
täckning, vilket gör att vi kan leverera M2M-konnektivitet på platser där det normalt sett är svårt.

Utöver att vi nu har tagit fram två bra produkter så är detta även ett styrkebesked för Netmore som IoT-operatör. Vi förstärker därmed vår
närvaro och har möjlighet att ta del av den enorma globala tillväxt som väntas inom cellulär IoT.”

Erik Hallberg, CEO Netmore Group

Kort om marknaden för cellulär M2M-konnektivitet:

Cellulära marknaden för M2M beräknas till 42 miljarder USD 2025, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 29%.
Antalet IoT-enheter som kopplas upp genom cellulär teknik beräknas växa från 1 till 4 miljarder enheter mellan 2018 och 2024.
Det totala antalet uppkopplade IoT-enheter beräknas 2024 till 22,3 miljarder.

Källor: GSMA Intelligence, Ericson Mobility Report, Kenneth Research
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