
RadioLAN zaznamenal v decembri nárast predaja telekomunikačných služieb až o 71%
tlačová správa

Bratislava - Záhorská Bystrica, 5.1.2012

     Napriek tomu, že trh s elektronickými komunikačnými („telekomunikačnými“) službami je 
každým rokom viac saturovaný, alternatívny operátor RadioLAN, spol. s r.o. v decembri 2011 
zaznamenal  až  o  71%  vyšší  nárast  predaja  internetových  a telefónnych  služieb  oproti 
priemeru  v  iných  mesiacoch  roku  2011.  Počas  exponovaných  dní  vianočných  sviatkov 
RadioLAN  zaznamenal  nárast  využitia  internetu  v  dennom  priemere  o  42%,  pričom  v 
najvyťaženejších hodinách takmer až o 170% ako je priemer v inom období roka. Spoločnosť 
RadioLAN zaznamenala počas sviatkov aj 12 percentný nárast telefónnej prevádzky. 
     „Relatívne nízky nárast telefónnej prevádzky počas sviatkov naznačuje, že slovenskí 
užívatelia na volania svojim blízkym používajú najmä mobilné telefóny. Pevné linky sa tak 
zrejme postupne stanú doménou firemných zákazníkov,  kde obľuba lacných volaní  VoIP 
naďalej rapídne stúpa“, povedal Filip Križko, konateľ spoločnosti RadioLAN. Vývoj predaja a 
spotreby  alternatívneho  operátora  RadioLAN  nasvedčuje  tomu,  že  obdobie  konca  roku 
a vianočných sviatkov bolo úspešné nielen pre predajcov ozdôb, pyrotechniky a darčekových 
predmetov, ale aj pre telekomunikačných operátorov. Aj keď si obdarovaní namiesto pekne 
zabaleného  darčeku  pod  vianočným  stromčekom  nájdu  len  nehmatateľnú  službu,  napr. 
prístup k internetu, alebo telefónny paušál, vedia tieto darčeky často krát potešiť oveľa viac. 
„Prispeli k tomu najmä akciové programy, ktoré záujemcom ponúkli dvojnásobné rýchlosti, 
polovičné  ceny  a  iné  benefity“,  vysvetlil  Križko.  RadioLAN  pripravuje  ďalšie  akciové 
programy, ktorými plánuje prilákať nových zákazníkov aj v roku 2012.

     RadioLAN, spol. s r.o. patrí k najväčším bezdrôtovým operátorom v oblasti západného  
Slovenska.  Spoločnosť sa špecializuje na pokrývanie bielych miest  a lokalít,  kde ponuka 
internetových  služieb  zaostáva  za  štandardom,  alebo  svojimi  parametrami  nevyhovuje  
požiadavkám záujemcov. RadioLAN neustále zväčšuje pokrytie, ponúka inovatívne riešenia  
a  individuálny  prístup k zákazníkom.  Alternatívnym prístupom k  technológiám a  službám 
vypĺňa stále zmenšujúci sa voľný priestor na preplnenom telekomunikačnom trhu.
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