
<b>ARtelecom va investi inca 4 milioane de dolari</b>
Furnizorul de servicii Internet ARtelecom estimeaza pentru acest an venituri de 4 milioane de dolari,
dupa ce in perioada mai-decembrie a anului trecut a inregistrat o cifra de afaceri de 700. 000 de dolari,
dupa cum a declarat Corina Negrea, director comercial al companiei. "Rezultatele din 2002 au fost
realizate in conditiile in care noi am intrat pe piata abia in luna aprilie", a mai precizat aceeasi sursa. De
mentionat este faptul ca respectiva companie a realizat, pana in prezent, investitii de 4 milioane dolari
pentru achizitia de echipamente, software de aplicatii, platforme de management al retelei etc. Astfel, in
primul an de activitate, ARtelecom a reusit sa ajunga pe locul patru in ceea ce priveste traficul national
dial-up, avand o cota de piata de 10%. In domeniul serviciilor business, compania ocupa pozitia a cincea
pe plan national, deservind peste 400 de locatii VPN (Virtual Private Network). De altfel, 60% din
veniturile ARtelecom sunt asigurate de segmentul business. "Suntem foarte aproape de PCNet si credem
ca la sfarsitul acestui an ne vom plasa intre primii trei furnizori de servicii Internet", a mai adaugat Corina
Negrea. Planul de investitii al companiei pentru perioada 2003-2004 este tot de 4 milioane dolari. Cu
ocazia aniversarii unui an de prezenta pe piata, ARtelecom a lansat o noua oferta pentru companii,
abonamentul Super Net 128, cu un pret redus cu 45 de euro, ajungand, astfel, la 490 euro/luna. De
asemenea, posesorii abonamentelor Super Net vor beneficia, incepand cu 1 iulie, in pretul
abonamentului, de gazduire site web, server virtual de mail si domeniu . ro pentru pagina de Internet si
mail. Pentru utilizatorii reziden-tiali, compania lanseaza abonamentul lunar Home Connect, de 5 dolari,
care ofera acces in timpul saptamanii intre orele 16. 00-08.00 si non-stop in week-end, plus mail de 5
MB. Pentru acces nelimitat, ARtelecom ofera abonamentul Super Connect, la pretul de 7 euro pe luna. O
alta noutate este cardul preplatit Artel Net in lei, care ofera 20 de ore de Internet la pretul de 180. 000 de
lei. ARtelecom a fost infiintata in iunie 2001 ca filiala a RomTelecom, care detine 99,9% din actiunile
companiei. Lansarea serviciilor comerciale a avut loc la sfarsitul lunii aprilie 2002, compania avand
conectivitate la backbone-ul international prin OTE Globe (Grecia) si Telia (Suedia). In prezent,
ARtelecom are 50 de angajati, serviciile sale fiind disponibile prin intermediul a 110 oficii comerciale
RomTelecom si prin 60 de magazine Germanos. Printre clientii sai se afla Parlamentul Romaniei,
Parchetul National Anticoruptie, Serviciile de Informatii Externe, Centrala Nucleara de la Cernavoda,
Intrarom, Romsoft, Omniasig, Parmalat Romania, 370 de primarii si consilii locale, 240 de licee, scoli si
colegii, peste 70 de spitale.
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