Warszawa, 20-08-2009

Sferia i Vectra stawiają na Mediatel
Grupa Kapitałowa Mediatel S.A. zawarła umowy na świadczenie usług w zakresie transmisji danych
i dostępu do Internetu z dwoma znaczącymi podmiotami rynku telekomunikacyjnego – Sferią S.A. oraz
Vectrą S.A. Sumaryczna wartość podpisanych kontraktów szacowana jest na ponad 1 mln PLN brutto.
Podpisanie umowy o współpracy z firmami Sferia i Vectra stanowi pierwszy krok w realizacji strategii
Mediatel zmierzającej do umacniania kompetencji spółki jako nowego lidera usług transmisji danych.
Przedmiotem umowy ze spółką Sferia, dostawcą przenośnej sieci stacjonarnej i internetowej, jest
budowa szkieletowej sieci transmisji danych w technologii Gigabit Ethernet o przepustowości łącza
1000 Mb/s na terenie aglomeracji Trójmiasta. Do realizacji budowy sieci wykorzystane zostaną zasoby
światłowodowe spółki Mediatel oraz współpracujących z nią podmiotów.
Zaś, w ramach umowy z Vectrą, operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dostępu do
mediów elektronicznych, Mediatel zobowiązuje się świadczyć usługi polegające na dostarczeniu
operatorskiego dostępu do zasobów sieci Internet z możliwością transferu do 10Gb/s. Dodatkowo
zawarty kontrakt przewiduje współpracę w zakresie dzierżawy włókien światłowodowych oraz
dzierżawy powierzchni w warszawskim centrum kolokacyjnym spółki Mediatel.
Umowa wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
"Nasze rozwiązania biznesowe zapewniają szeroki wachlarz możliwości, pełne bezpieczeństwo
i globalny zasięg, co gwarantuje Klientom komplementarną platformę do komunikacji, o elastycznej
i bogatej funkcjonalności. Bardzo cieszymy się, że tak wymagające firmy jak Sferia i Vectra
zdecydowały się na wybór naszej oferty." - mówi Robert Idziak, Dyrektor ds. Produktu i Rozwoju
Biznesu w Mediatel S.A.
"Wkraczamy obecnie w kolejny etap rozwoju spółki. Wzmacniamy kompetencje i pozycję Mediatela
w segmencie stabilnych biznesowo dostawców najwyższej jakości usług w zakresie transmisji danych
i Internetu. Współpraca z prestiżowymi Klientami, jakimi są Sferia i Vectra to zapowiedź
systematycznego podnoszenia wartości spółki i kolejnych znaczących umów.” - mówi Marcin Kubit,
Prezes Zarządu, Mediatel S.A.
O Mediatel Group
Mediatel Group powstała w 2008 roku w efekcie połączenia kilku spółek posiadających
komplementarne oferty dla rynku telekomunikacyjnego: Mediatel S.A., Elterix S.A., Concept-T Sp. z
o.o., Mediatel 4B Sp. z o.o. (dawniej eTel Polska Sp. z o.o.), Premium Internet S.A. (części
przedsiębiorstwa związanej z międzynarodowym hurtem telekomunikacyjnym).
Mediatel Group oferuje kompleksowe, zintegrowane usługi telekomunikacyjne kierowane w
zadedykowany sposób do poszczególnych grup docelowych. Pod marką Mediatel World oferowane są
telekomunikacyjne
usługi
hurtowe
dla
krajowych
i
międzynarodowych
operatorów
telekomunikacyjnych. Pod Marką Mediatel 4B oferowane są usługi telekomunikacyjne dla klientów
biznesowych. Marki Telepin i Telepin Mobi dedykowane są niszom etnicznym jako tania alternatywa
połączeń międzynarodowych.
Prognoza Mediatel Group dla roku 2009 to 195 mln przychodu i 22,5 mln EBITDA.
www.mediatel.pl
O Groupie Vectra
Grupa VECTRA to drugi pod względem liczby abonentów operator kablowy w Polsce, dostawca usługi
triple play. Obsługuje 740 tys. klientów w 155 miastach na terenie całego kraju. W ofercie VECTRY,
obok 140 programów telewizyjnych oferowanych w technologii cyfrowej, także w jakości HD oraz 50
programów realizowanych przez niezależne telewizje lokalne, znajduje się usługa szerokopasmowego
dostępu do internetu oraz usługa telefonii stacjonarnej. Dzięki unikalnej na polskim rynku ofercie
kablowej telewizji cyfrowej, VECTRA zdobyła 216 tysięcy abonentów i jest krajowym liderem tej usługi.
Odbiorcami szerokopasmowego dostępu do internetu VECTRY jest 220 tys. gospodarstw domowych.
Z telefonu VECTRY korzysta 52 tys. abonentów.
www.vectra.pl

O firmie Sferia
Sferia S.A. to firma działająca na polskim rynku telekomunikacyjnym. Spółka jest pionierem
wprowadzenia na polski rynek i świadczenia w oparciu o technologię CDMA1x bezprzewodowej
łączności stacjonarnej obejmującej telefonię, transmisję faksów oraz transmisję danych i dostęp do
Internetu.
www.sferia.pl
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