www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2015-08-03 13:10:38

Euroweb va investi în acest an pâna la 12% din venituri în dezvoltarea
infrastructurii
Compania Euroweb vizeaza pentru 2015 investitii de pâna la 12% din valoarea veniturilor, pentru
îmbunatatirea infrastructurii, fiind printre putinii furnizori de pe piata locala care detine patru puncte
cross border, ca parte a infrastructurii sale.
Investitiile în infrastructura facute de operatorii de telecomunicatii din România vor creste în urmatoarea perioada,
în conditiile în care calitatea retelelor este acum o prioritate, un bun strategic si un diferentiator esential pe o piata
telecom cu un nivel foarte mare al concurentei, potrivit unui studiu Euroweb România.
'Fondurile alocate de operatorii telecom pentru îmbunatatirea infrastructurii ajung pâna la 10% din veniturile
anuale. Nivelul mare al competitiei obliga însa companiile de telecomunicatii la o colaborare mai strânsa care, în
cele din urma, le-ar putea genera economii de 5% - 7%. Zonele de maxim interes pentru operatorii telecom pentru
urmatoarea perioada vor fi 4G, 4G+, data center si cloud. Cu atât mai mult cu cât Guvernul a aprobat la începutul
lunii trecute Planul National de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network), care presupune
construirea de retele de comunicatii în banda larga cu acoperire nationala si cu o raspândire extinsa a punctelor de
distributie, în acord cu Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru România 2020. Aceasta prevede ca
pâna în 2020, la nivelul Uniunii Europene, sa se ajunga la o viteza crescuta de acces la internet de minimum 30
Mbps pentru toate gospodariile, iar cel putin 50% dintre gospodarii sa aiba conexiuni de acces la internet cu viteza
de peste 100 Mbps', precizeaza Nazmi Cadlar Boluk, CEO Euroweb România.
Reteaua nationala Euroweb se întinde pe 2.000 kilometri de fibra optica, detinuta, închiriata, sau asupra careia are
drept permanent de folosinta. Prin Euroweb, clientii au acces la retele metropolitane în toate marile orase precum
Bucuresti, Timisoara, Suceava, Brasov, Târgu Mures, Sibiu, Constanta, Craiova, Ploiesti, Oradea si Bacau.
Compania are ca strategie pentru 2015 cresterea prezentei noastre în majoritatea acestor orase, în functie de
oportunitatile pe care le vom identifica.
'Suntem interesati de dezvoltarea de platforme pentru servicii de nisa, de sisteme IT de tip internal back office si de
dezvoltare a capabilitatilor în zona de centre de date. Pentru anul în curs urmarim o crestere a prezentei noastre în
majoritatea acestor orase, în functie de oportunitatile pe care le vom identifica. Suntem interesati de dezvoltarea de
platforme pentru servicii de nisa, de sisteme IT de tip internal back office si de dezvoltarea capabilitatilor în zona
de centre de date', a precizat Nazmi Cadlar Boluk.
Euroweb România este unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata locala de telecomunicatii, fiind
specializata în furnizarea de solutii de busines IT&C dedicate segmentului B2B.
Euroweb are în prezent 80 de angajati si dispune de centre operationale în Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si
Iasi, care deservesc peste 1.000 de clienti din segmente precum: financiar-bancar, servicii, productie si
telecomunicatii.
Începând cu anul 2010, actionarul principal al Euroweb România S.A. este TT International Holdings BV, parte a
grupului Turk Telekom care detine cea mai mare infrastructura de telecomunicatii din regiune.
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