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A mobilinternet piacának második legnagyobb szereplője
lett a Vodafone
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hónapról hónapra kiadja mobilinternet
gyorsjelentését, amely a három szolgáltató eredményeit és piaci részesedését rögzíti. A
június 22-én kiadott, 2011 májusáról szóló gyorsjelentésből kiderült, hogy a piac
második legnagyobb szereplője immáron nemcsak az aktív előfizetéseket tekintve,
hanem az összes előfizető esetében is a Vodafone, amely az elmúlt egy hónap alatt több
mint egy (1,03) százalékot hozott a Telenoron.
A Vodafone tavaly június óta foglalta el a második helyet az aktív, azaz a szolgáltatást az
utolsó három hónapban igénybe vevő előfizetések piacán. Az azóta eltelt közel egy évben
– egész pontosan 11 hónapban – jelentősen növelte ügyfelei számát, illetve nagyszabású
fejlesztéseinek köszönhetően az általa nyújtott szolgáltatás minőségét. Ennek
köszönhető, hogy a Vodafone részesedése az összes előfizető és az aktív előfizetések
tekintetében is több mint két százalékkal nőtt, 24,12%-ról 26,16%-ra, illetve 25,35%-ról
27,36%-ra. Ezekkel az eredményekkel az elmúlt időszak egyértelmű nyertese a
Vodafone, amely a piacon egyedüliként tudta növelni részesedését a vizsgált időszakban
mindkét területen.
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A mobilinternet sikere jelentős mértékben a Vodafone folyamatos fejlesztések iránti
elkötelezettségének köszönhető. Hálózatának jelenleg is gőzerővel folyó modernizációja
keretében a Vodafone 2012 közepére megvalósíthatja a „digitális kánaánt”, amelyben a
lakosság 99%-a hozzáférhet a minden igényt kielégítően gyors mobilinternethez.
A lefedettség mellett természetesen a sebesség is fokozódik: a szélessávú mobilinternet
elméleti maximális letöltési sebessége első lépésben 14,4 Mbit/s-re nő 5,7 Mbit/s-os
feltöltési sebesség mellett. A Vodafone ezenfelül Balatonfüreden – Magyarországon
elsőként – 42 Mbit/s-os elméleti letöltési sebességű mobilinternetet nyújt ügyfeleinek,
amely közel hatszor gyorsabb, mint az országban jelenleg elterjedt szélessávú mobilnet.
A fejlesztések eredményeképp természetesen a hanghívások minősége is tovább javul,
valamint az egész országban elérhető lesz a 2,5G-nek is hívott EDGE adatátviteli
szolgáltatás.
Dr. Beck György, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója elmondta: „Úgy
gondolom, hogy egy ilyen erősen versengő piacon, mint amilyen a távközlés, mindent
meg kell tennie annak a szolgáltatónak, amely hosszabb távon is sikeres akar maradni.
Nagyszabású hálózatfejlesztésünkkel jó lóra tettünk, ezt bizonyítják a mobilinternetes
piacon elért sikereink is.”
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