
Kansainvälinen Goodspeed nettipalvelu nyt Latinalaisessa
Amerikassa

Edullinen data roamingpalvelu saatavilla 15 maassa Latinalaisessa Amerikassa
Goodspeed-palvelu kattaa nyt 45 kohdetta, mukaan lukien USA, Kanada, Venäjä, Kiina ja Eurooppa
Goodspeedin kiinteähintainen palvelu tekee lopun korkeista datahinnoista ulkomailla

Uros kertoi tänään laajentaneensa edullisen Goodspeed internetpalvelunsa kattavuutta Latinalaiseen Amerikkaan. Helppo, kansainvälinen
mobiilidatayhteys on nyt saatavilla Argentiinassa, Brasiliassa, Chilessä, Kolumbiassa, Costa Ricassa, Ecuadorissa, El Salvadorissa,
Guatemalassa, Hondurasissa, Meksikossa, Nicaraguassa, Panamassa, Perussa, Uruguayssa sekä Venezuelassa.

Goodspeed palvelu kattaa nyt puolet maailman maapinta-alasta, joka tarkoittaa että liikematkailijat voivat käyttää edullista, kiinteähintaista ja
nopeaa mobiiliyhteyttä kaikkiaan 45 maassa, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Venäjä, Kiina sekä Euroopan maat.

32% B2B myynnistä pelkästään Brasialiassa on seurausta henkilökohtaisista tapaamisista*. Goodspeedin kiinteähintaisen nettipalvelun
avulla liikematkaajat voivat käyttää internetiä huoletta myös matkustaessaan ja hoitaa tarvittavat tehtävät välittämättä huimista
verkkovierailumaksuista. Goodspeed tarjoaa Latinalaiseen Amerikkaan matkaaville nettiyhteyden 500 Mt:n päivittäisellä datamäärällä
hintaan 9,90€. Ilman Goodspeedia datan käyttö Latinalaisessa Amerikassa maksaa tällä hetkellä noin 9€/Mt, joka tarkoittaa 500 Mt:n
kulutuksella noin 4500 euroa.

500 Mt:n datamäärä vastaa noin 100 sähköpostia, 2 tunnin nettisurfailua, 20 minuutin videonkatselua ja 30 minuuttia Skype-puheluita
yhteensä. Keskimäärin internetin käyttäjät kuluttavat päivittäin noin puolet tästä määrästä.

Goodspeed palvelun saa käyttöön langattomalla Goodspeed tukiasemalla, johon mahtuu kerralla jopa yhdeksän SIM-korttia. Kohdemaan
SIM-kortin voi tilata suoraan 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.

Uroksen toimitusjohtaja Tommi Uhari sanoo: “Latinalaisesta Amerikasta on kehittynyt liikematkailun kannalta merkittävä kohde, jossa
henkilökohtaisten asiakassuhteiden ylläpito on tärkeää. Lisäämällä nämä 15 maata mukaan Goodspeed palveluun, olemme entistä
lähempänä tavoitettamme tehdä edullisesta ja helposta Goodspeedista täysin globaali mobiilidataratkaisu. Goodspeed tekee lopun
kohtuuttomista dataroaming laskuista.”

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: World Travel and Tourism Council – Business Travel: A Catalyst for Economic Performance
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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,
Kiinassa sekä Amerikoissa ja suunnittelee maailmanlaajuisen palvelun rakentamista kaikille matkailijoille ympäri maailman. Lisää yrityksestä osoitteessa
www.getgoodspeed.com


