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Különleges Opera Mini kizárólag a Vodafone ügyfeleinek
A Vodafone Magyarország és az Opera Software együttműködésének eredményeképp
mától ingyenesen elérhetővé válik a mobilszolgáltató ügyfelei számára az Opera Mini
mobil böngésző különleges kiadása, amellyel az okostelefonok kistestvérei, a
hagyományos, ám Java-képes telefonok tulajdonosai is egyszerűen internetezhetnek.
A Vodafone előfizetői számára készített Opera Mini teljesebb és gyorsabb böngészési
élményt kínál mind az okostelefonok, mind a hagyományos készülékek tulajdonosai
számára. A „Speed Dial” egyszerű webes könyvjelzőivel a felhasználók közvetlenül
hozzáférhetnek kedvenc weboldalaikhoz és szolgáltatásaikhoz, beleértve a Vodafone
Live-ot és a Vodafone Kedd nyújtotta egyedi kedvezményeket is, amelyek révén
kizárólag a Vodafone ügyfelei vacsorázhatnak, mozizhatnak vagy szórakozhatnak
keddenként fél áron.
Az Opera Mini segítségével a hagyományos készülékekhez ragaszkodó felhasználók is
élvezhetik a mobiltelefonos internetezés élményét, hiszen Java-képes telefonjukra most
ingyenesen letölthetik a böngészőt. A mobilinternet-előfizetéssel nem rendelkezőknek
sem kell aggódniuk, hiszen a MobilWeb Napijegy segítségével 200 forintért netezhetnek
10 MB adatforgalom erejéig egy egész napon át. Akik pedig még ennyit sem szeretnének
áldozni az Opera Mini kipróbálására, azok egy hónapon át ingyenesen használhatják a
mobilinternetet 100 MB adatforgalom erejéig, ehhez mindössze az OM szót kell
elküldeniük SMS-ben a 1270-es telefonszámra.
Az Opera Mini több mint 152 millió felhasználójával a világ legnépszerűbb mobil
böngészője, amely az összes nagyobb platformon elérhető. Gyorsaságának és
költséghatékony tömörítési eljárásának köszönhetően az Opera Mini robbanásszerűen
növekszik Magyarországon, hiszen 2011-ben 159%-kal többen használták, mint egy
évvel korábban. Ez jelentősen felülmúlja még a nemzetközi eredményeket is, hiszen
világszinten 78,45%-kal nőtt egy év alatt az Opera Minit választók száma.
Richard Sherwood, a Vodafone lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese
elmondta: „Folyamatosan arra törekszünk, hogy a lehető legjobb mobilinternetezési
élményt nyújtsuk ügyfeleinknek. Ezért is újítjuk fel teljes egészében hálózatunkat. Mivel
még nem minden ügyfelünk használ okostelefont, ezért ők nem tudják teljes mértékben
kihasználni a villámgyors hálózat valódi előnyeit. Számukra nyújt tökéletes megoldást az
Opera Mini, amely tömöríti a weboldalak tartalmát, így a mobilinternetezés csaknem
olyan gyors lehet a hagyományos telefonokon, mint a korszerű okosmobilokon.”
Az Opera Software több országra kiterjedő kutatása szerint a böngésző magyar
felhasználói a leginkább elégedettek mobiltelefonjukkal, illetve mobilszolgáltatójukkal. A
felmérésből az is kiderült, hogy minden harmadik (33%) hazai mobilkészülékén
internetező egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán látogatja meg a világhálót
számítógépen, gyakorlatilag kizárólag mobil eszközön használja. Ez jelentősen magasabb
még az olyan fejlett országok értékénél is, mint az Egyesült Államok (25%) vagy az
Egyesült Királyság (22%).
„Magyarország az egyik leggyorsabban növekvő piac az Opera Mini szempontjából.
Bízunk benne, hogy ebben az országban, ahol ennyire elégedettek a felhasználók, az

Opera Mini új verziójának megjelenése további növekedést fog hozni számunkra” –
mondta el Lars Boilesen, az Opera Software vezérigazgatója.
További információ:
 A MobilWeb Napijegyről
 A 100 MB-os ingyenes kipróbálási lehetőségről
A Vodafone Magyarországról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában
van jelen és további 40 partnerhálózattal rendelkezik, 382 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a
világon. A Vodafone teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hangés adatkommunikációt. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg
magyarországi működését, jelenleg 22,57 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2012.
januári adatok alapján). A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek
portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és
üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
Az Opera Software-ről
A világot átfogó World Wide Web – bármilyen eszköz, bármilyen platform, bármilyen sávszélesség,
abszolút bárhol a világon. Az Opera Software-t 1994-ben azzal a gondolattal alapították, hogy a
világhálóhoz való hozzáférésnek univerzális jognak kellene lennie. 200 millióan használják az
Operát számítógépen, mobiltelefonon, TV-n és egyéb internetre csatlakoztatott eszközön. Az Opera
ezenfelül eszközöket, disztribúciós eljárásokat, monetizációs lehetőségeket és piaci ismereteket is
nyújt fejlesztőknek, kiadóknak, és márkáknak szerte a világon. Lelkesen rombolja le a különböző
korlátokat, hogy mindenki részesedhessen az internet erejéből. Az egységes internetről szóló
víziónk áll mindannak középpontjában, amit teszünk, mivel úgy gondoljuk, hogy a részvétel
mindent megváltoztat. Az Opera Software ASA-t az Osloi Tőzsdén jegyzik OPERA néven. További
információ: www.opera.com
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