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Internet Hungary 2020: soha nem látott felelősség a 

telekommunikációs szektoron a COVID válság miatt 

Október 6-án ismét elindult az Internet Hungary, a hazai infokommunikációs szektor egyik 

legfontosabb eseménye. A jelen helyzetre való tekintettel ezúttal egy full HD minőségű, 

internetes interaktív adás keretében zajlik majd a kétnapos konferencia, amelynek fő 

támogató partnere a Vodafone Magyarország. A telekommunikációs vállalat több izgalmas 

előadással is készül az idei programsorozatra.  

 

A járványhelyzetre való tekintettel október 6-án és 7-én két napon keresztül full HD minőségben, 

internetes interaktív adás keretében zajlik az Internet Hungary. A 21. alkalommal megrendezett 

konferenciasorozatot Dr. Budai J Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának Alelnöke 

indította, aki többek között beszélt a telekommunikációs szektor COVID válság alatt betöltött 

szerepéről, a magyarországi 5G fejlesztésekről, valamint Európa egyik piacvezető torony-

infrastruktúra vállalatáról, a Vantage Towers-ről, amely hamarosan Magyarországon is elkezdi 

működését.  

 

A Vodafone Magyarország a kétnapos konferenciasorozat főszponzoraként számos izgalmas 

előadással készül, így többek között olyan témákat értinő beszélgetésekhez csatlakozhatnak 

online az érdeklődők, mint pl. a digitális (tudat)hasadás, vagy, hogy hogyan érheti el a piac, hogy a 

fogyasztók úgy viselkedjenek, ahogy azt a szolgáltatók szeretnék.  

 

A teljes programot az alábbi linken tekinthetik meg az érdeklődők. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vodafone-ról 

 

A Vodafone vezető technológiai és telekommunikációs vállalatként összekapcsolja a társadalmat és digitális jövőt épít 

mindenki számára. 

A Vodafone két skálájú és differenciált regionális platformokra koncentrál Európában és Afrikában. 22 országban 

működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. 

június 30-i állapot szerint több mint 300 millió mobil ügyfelünk van, köztük Európában több mint 27 millió vezetékes 

szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, valamint 22 millió TV ügyfél. 

Összekötünk egy jobb jövő érdekében. Optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy a technológia és az 

összekapcsolhatóság miként javíthatja a jövőt és teheti jobbá az emberek életét. Vállalatunk révén olyan digitális 

társadalmat építünk, amely elősegíti a társadalmi-gazdasági fejlődést, mindenkit magában foglal, és nem terheli a 

bolygónkat. Elkötelezettek vagyunk, hogy jobbá tegyük egy milliárd ember életét és felére csökkentsük környezeti 

hatásunkat 2025-re. További információ: www.vodafone.com 
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