Taqnia Space dzierżawi dodatkową pojemność od Eutelsat dla rozwoju
usług pokładowych
Paryż, Rijad, 30 Lipca 2018 - Wywodząca się z Arabii Saudyjskiej spółka Taqnia Space (TSC) i
Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) zawarły długoterminowy kontrakt obejmuj ący
narastając ą, multi-transponderową, szeroko wi ązkow ą pojemność na satelicie EUTELSAT 70B, a
także piąt ą wi ązkę HTS satelity EUTELSAT 3B, na którym TSC dzierżawi już cztery wcześniejsze
wi ązki.
Objęta umową pojemność umożliwi spółce TSC dodanie nowych aktywów do aktualnego pasma
wysokiej gęstości, tworz ącego pokrycie dla regionu MENA i Europy, a zarazem rozwini ęcie usług
łączności pokładowej (in-flight) w Azji Ś rodkowej i Południowo-Wschodniej. Nowa pojemno ść do dana do platformy aero TSC zostanie wykorzystana jako cz ęść globalnego pakietu łączno ściowego, zwanego UON, którego uruchomienie w saudyjskiej flocie planowane jest na czwarty kwartał
2018.
Przy użyciu urz ądzeń osobistych (laptopów, tabletów lub smartfonów), pasażerowie linii lotniczych,
podróżujący w wymienionych regionach, będ ą mogli cieszyć si ę dost ępem do usług TV (włączaj ąc
transmisje na żywo), internetu szerokopasmowego, a także usług telefonii komórkowej, zarówno
głosowych, jak i tych związanych z transmisj ą danych, w samolotach wyposażonych w rozwi ązanie
TSC aero.
Abdullah Al-Osaimi, dyrektor generalny Taqnia Space, powiedział: „Na przestrzeni kilku ostatnich
lat, łączność pokładowa stała się obowiązkowym elementem podróży dla pasażerów szukających
coraz to nowszych i lepszych rozwi ązań, umożliwiaj ących korzystanie z urz ądzeń cyfrowych bez
zakłóceń. Rozszerzając umowę w zakresie satelity EUTELSAT 3B, a zarazem poszerzaj ąc zasi ęg
dzięki zasobom satelity EUTELSAT 70B, możemy z pewności ą sprostać gwałtownie rosn ącym wymaganiom naszych partnerskich linii lotniczych i zapewni ć stałe, globalne usługi łączności.”
Rodolphe Belmer, dyrektor generalny Eutelsat, podsumował: „Niniejsza umowa to kolejny kamień
milowy w naszej współpracy z Taqnia Space. Podkreśla ona rol ę pojemności naszej floty satelitarnej w realizowaniu stale rosn ących potrzeb najwi ększych operatorów na rynku usług łączności pokładowej, a zarazem wspiera rozwój nowej normy: łączność zawsze i wsz ędzie.”
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TAQNIA SPACE (TSC) to saudyjska spółka, będąca własnością saudyjskiego państwowego funduszu inwestycyjnego
(Saudi PIF). Cele TSC obejmują: transfer technologii, komercjalizację technologii, wspieranie ciągłego wzrostu GDP
(produktu krajowego brutto), różnicowanie gospodarki, a także tworzenie zaawansowanych profesji. TSC widzi się jako
lider na rynku Bliskiego Wschodu, zarówno jako producent, ale także jako operator i dostawca usług satelitarnych
skierowanych na różne sektory rynku; dostawca łączności satelitarnej, świadczący usługi głosowe, video oraz w zakresie
transmisji danych. Spółka zapewnia również wysokiej jakości dane i obrazy z teledetekcji.
O Eutelsat Communications
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
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