
Goodspeed, matkailijan Internetpalvelu, laajenee Venäjälle
Uros Oy on solminut yhteistyösopimuksen Venäjän johtavan mobiilioperaattorin, Mobile TeleSystems OJSC:n (MTS) kanssa
tarjotakseen Goodspeed Internetpalvelunsa nyt myös Venäjälle suuntaaville matkailijoille.

Uros Oy julkisti tänään sopimuksen, joka mahdollistaa nopean, liikkuvan Internetyhteyden käytön nyt myös Venäjällä matkailtaessa. Tähän
saakka Goodspeed Internetpalvelu on ollut saatavilla suuressa osassa Eurooppaa. Viimeisimmän lisäyksen jälkeen palvelu kattaa yhteensä 16
maata.

Uros Oy:n toimitusjohtaja Tommi Uhari sanoo: ”Nettiyhteyden kulujen ennustettavuuden puute ja heikot yhteydet ulkomailla ovat edelleen
suurimmat businessmatkailijoiden tuottavuutta jarruttavat tekijät, ja erityisen kriittisiä etenkin kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tabletti- ja
älypuhelinmyynnin kasvaessa räjähdysmäisesti ja mobiilidatan käytön noustessa entisestään, ongelma tulee vain pahenemaan. Olemme
erittäin tyytyväisiä, että voimme tarjota asiakkaillemme kätevän ja kaikenkattavan mobiilin nettipalvelun, joka mahdollistaa vapaan
yhteydenpidon myös Venäjällä liikkuessa. MTS oli paras mahdollinen vaihtoehto kumppaniksemme verkon hyvän peittoalueen ja palvelun
laadukkuuden vuoksi.”

Goodspeed palvelu Venäjällä maksaa 5.90€ per käyttöpäivä ja sisältää yhden gigatavun verran dataa, mikä sopii etenkin paljon dataa
käyttävälle matkailijalle. Palvelun mahdollistava Goodspeed matkamokkula on saatavissa Amazonista hintaan 269€ tai 219£. Palvelun
kuukausimaksulla 9.90€ asiakas saa käyttöönsä automaattiset päivitykset, helppokäyttöisen tilin ja tiliotteet. Uros myös toimittaa laitteeseen
tulevat SIM-kortit ja hallinnoi niitä käyttäjän puolesta.

MTS:n Yritysliiketoiminnan johtaja, Sergey Irevli, kommentoi yhteistyötä: “MTS haluaa tarjota maailmaanlaajuisen yhteydenpidon mahdollistavia
palveluita, jotta ihmiset voisivat käyttää nykyteknologiaa täysimääräisesti hyväkseen. MTS:n verkko kattaa yli 98% Venäjän asutusta pinta-
alasta ja 3G verkon nopeus on jopa 42 megabittiä sekunnissa. Olemme iloisia voidessamme tarjota korkealaatuisen dataverkon matkaileville
mobiilikäyttäjille ympäri maailman. Liittymällä osaksi Goodspeed perhettä ja tarjoamalla tämän uuden palvelun yhdessä Uroksen kanssa,
voimme olla osa ainutlaatuista ja innovatiivista ratkaisua, joka sallii liikematkailijoiden pysyä yhteydessä niin kotona, töissä kuin matkallakin."
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Uros Oy on mobiiliteknologiaan keskittynyt oululaislähtöinen yritys, joka on perustettu vuonna 2011. Uroksen Goodspeed -palvelu takaa
internetin helpon ja edullisen käytön koti- ja ulkomailla. Syyskuussa 2012 Euroopassa lanseerattu palvelu tavoittelee globaalia kattavuutta
lähivuosien aikana. Lisää yrityksestä osoitteessa www.uros.com.

Mobile TeleSystems OJSC (MTS) on Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtava telekommunikaatioalan yhtymä, joka tarjoaa mobiili-, ääni-
, laajakaista, maksu-TV- sekä sisältö- ja viihdepalveluita yhdellä maailman nopeimmin kasvavista alueista. Tytäryhtiöt mukaan lukien yhtymä
palvelee yli 100 miljoonaa mobiilikäyttäjää. Lisää yrityksestä osoitteessa www.mtsgsm.com.


