Pexip overtar kundebase fra Videonor
6. juli 2020
Pexip og video-tjenesteleverandør, Videonor har inngått en avtale om at Pexip overtar
Videonor sin portefølje av videotjenester til bedrifter primært i Norge. Overtakelsen vil
sikre kundene en bedre og mer fremtidsrettet videoløsning. Avtalen gir Pexip økte
inntekter.
Avtalen er forventet å gi en økning i Annual Recurring Revenue (ARR) på mellom 2 og
3 millioner amerikanske dollar for Pexip etter fullført migrering. For Pexip betyr avtalen
en enda større tilstedeværelse og markedsandel i det norske markedet. Økningen
kommer i tillegg til rapportert ARR torsdag 2. juli.
- Norge er et viktig marked for Pexip, på grunn av utstrakt videobruk og med noen av de
mest sofistikerte kundene i verden. Vi ser fram til å levere våre løsninger til enda flere
kunder og skape flere Pexip-ambassadører, sier Odd Sverre Østlie, CEO i Pexip.
- Vi har hatt et godt samarbeid med Pexip i flere år, og mener at dette er en god avtale
for både Pexip, Videonor og kundene. Med Pexip sin unike teknologi ser vi at de kan gi
et bedre helhetlig tilbud til bedriftskundene, sier Øyvind Reed, CEO i Videonor.
Telenor har vært en viktig kanal-partner for Videonor, og samarbeidet videreføres nå
sammen med Pexip.
- Telenor er både en eier i Videonor, og en go-to-market partner av Pexip. Vi ser fram til
å få et tettere samarbeid med Pexip i årene framover, og å levere gode, fremtidsrettede
løsninger til kundene sammen, sier Ove Fredheim, Leder Divisjon Bedrift, Telenor
Norge AS.
Avtalen trer i kraft 6. juli 2020, og migrasjonen er forventet å ta 6-12 måneder. Videonor
vil motta en kompensasjon basert på overført omsetning og kundelojalitet over de neste
to årene. Av konkurransehensyn kommenterer ikke partene detaljene i avtalen.
For ytterligere informasjon:
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