Bambu Wireless wybiera satelitę EUTELSAT 172B dla usług w zakresie
łączności na Filipinach
Paryż, 26 czerwca 2018 - Bambu Wireless, filipiński dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych,
oraz Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) zawierają wieloletni kontrakt, obejmujący pojemność satelity EUTELSAT 172B. Pod nazwą handlową BambuSat, pojemność zostanie wykorzystana dla usług szerokopasmowych, morskich i rządowych na 6000 filipińskich wysp.
Bambu Wireless wykorzysta pojemność w pasmie Ku satelity EUTELSAT 172B, celem zaoferowania szerokiego wachlarza rozwiązań w zakresie łączności dla sektorów takich, jak: edukacja, opieka zdrowotna, rolnictwo i logistyka na trzech grupach wysp należących do kraju - Luzon, Visayas i
Mindanao - które rozciągają się na ponad 1850 kilometrach.
Simeon Sander III Dela Cruz, dyrektor generalny Bambu Wireless, powiedział: „Niniejszy kontrakt
pozwoli nam wykorzystać wyjątkowe pokrycie satelity EUTELSAT 172B w rejonie Pacyfiku do pokonania trudności związanych z położeniem geograficznym Filipin. Ponadto spełni on potrzeby
ludności w zakresie łączności, lepszej jakości usług internetowych i usług VOIP.”
Jean-Francois Fenech, dyrektor generalny Eutelsat Asia, dodał: „Z radością witamy naszego
pierwszego klienta z Filipin, Bambu Wireless, na pokładzie satelity EUTELSAT 172B, jednego z
najmłodszych, a zarazem najsilniejszych w regionie. Czekamy na dalszy rozwój wspólnych możliwości biznesowych.”
O Bambu Wireless i BambuSat
Bambu Wireless to zarejestrowany Dostawca Usług Internetowych. Firma oferuje rozwiązania w zakresie łączności,
takie, jak dedykowane usługi internetowe, pasma na życzenie (bandwidth-on-demand), a także inne bezprzewodowe
technologie przeznaczone dla hoteli, biur i innych instytucji zlokalizowanych w wieżowcach w Metro Manila. Centra
Bambu Wireless zlokalizowane są strategicznie właśnie w Metro Manila.
BambuSat to nasze najnowsze rozwiązanie w zakresie łączności, powstałe przy współpracy z Eutelsat. Celem
BambuSat jest bycie katalizatorem w transformacji społeczeństwa filipińskiego poprzez udostępnienie mu łączności
bezprzewodowej (zarejestrowane w organizacji APNIC, obiekty telekomunikacyjne, a także w pełni zredukowana
warstwa 3 współobiektów, wspieranych przez TGN-IA, SJC, AAG i stację EAC, w naszej własnej stacji naziemnej w
Carmonie, Laguna, Filipiny).
Więcej informacji na www.bambuwireless.com
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Założona w 1977 roku firma Eutelsat Communications jest jednym z wiodących na świecie operatorów satelitarnych.
Dzięki globalnej sieci satelitów i powiązanej infrastrukturze naziemnej, Eutelsat umożliwia swym klientom efektywną
komunikację z ich odbiorcami w zakresie usług wideo, transmisji danych, usług rządowych, a także stacjonarnych i
mobilnych usług szerokopasmowych, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki Eutelsat, ponad 6800 kanałów TV,
obsługiwanych przez wiodące grupy mediowe trafia do miliarda odbiorców przystosowanych do odbioru DTH, bądź
połączonych z sieciami naziemnymi. Siedziba firmy znajduje się w Paryżu, a biura i teleporty zlokalizowane są na całym
świecie. Eutelsat zatrudnia 1000 mężczyzn i kobiet z 46 krajów, których zadaniem jest zapewnianie najwyższej jakości
świadczonych usług. Eutelsat Communications znajduje się w indeksie paryskiej giełdy EURONEXT (ETL).
Więcej informacji na: www.eutelsat.com
Dział prasowy
Vanessa O’Connor

Tel: + 33 1 53 98 37 91

voconnor@eutelsat.com

Marie-Sophie Ecuer

Tel: + 33 1 53 98 37 91

mecuer@eutelsat.com

Joanna Darlington

Tel. : +33 1 53 98 35 30

jdarlington@eutelsat.com

Cédric Pugni

Tel. : +33 1 53 98 35 30

cpugni@eutelsat.com

Inwestorzy i analitycy

www.eutelsat.com –

@Eutelsat_SA lub

LinkedIn

