Comunicat de presă
Internet de mare viteză gratuit de la Romtelecom pentru 28 de
Camere de Comerţ şi Industrie din toată ţara
Membrii Camerei de Comerţ ai judeţului Caras-Severin vor beneficia
din această lună de acces gratuit la internet în sediul acesteia, oferit de
Romtelecom Business Solutions. Alte 27 de Camere de Comerţ Judeţene
vor oferi companiilor membre acces la internetul de mare viteză furnizat de
Romtelecom.
În baza parteneriatului dintre Romtelecom Business Solutions şi 28 de
Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene, companiile membre ale instituţiilor, dar şi
comunitatea de afaceri în general vor avea, la sediul Camerelor, acces gratuit la
internet. Într-un spaţiu special amenajat la sediile respective va fi disponibil un
stand cu laptop care va asigura accesul la internet, iar cei care au dispozitive proprii
se pot conecta la o soluţie de internet wireless; aceste soluţii bazate pe tehnologia
ADSL oferă viteze de până la 12 Mbps.
„Comunitatea de afaceri din judeţul Caras-Severin va avea posibilitatea să
testeze serviciile de internet oferite de Romtelecom şi să se convingă că acestea pot
reprezenta soluţii eficiente şi stabile pentru mediul de afaceri, care să răspundă
nevoilor lor. Suntem primul operator care vine în întâmpinarea clienţilor şi
potenţialilor clienţi cu o astfel de facilitate şi în plus oferim acestor membri şi o
ofertă specială de servicii, ca parte a strategiei Romtelecom Business Solutions de a
susţine mediul de afaceri românesc,” a declarat George Makowski, Director Executiv
Comercial, segment business.
Membrii Camerelor de Comerţ cu care Romtelecom a încheiat parteneriate
vor beneficia şi de oferte dedicate la tarife preferenţiale. Primul astfel de produs
oferit de Romtelecom este pachetul Business Avantaj, la 9,99 euro/lună, fără TVA,
care include serviciile Voce Business Standard Plus, internet Clicknet Standard şi un
modem wi-fi gratuit.
„În ceea ce priveşte stimularea dezvoltării sectorului IMM, sistemul
Camerelor de Comerţ şi Industrie din România ţine să sublinieze rolul fundamental
al acestora în economia statelor europene, acestea reprezentând eşalonul cel mai
numeros, cu un rol esenţial în relansarea economiei. De aceea trebuie să i se
acorde atenţia cuvenită. Acest nou produs, dezvoltat de către Romtelecom Business
Solutions adresat IMM-urilor vine tocmai în sprijinul revigorării acestora,” a declarat
Luiza Grigorescu, Secretar General, Camera de Comerţ şi Industrie a României
(CCIR).
Despre Romtelecom Business Solutions

Romtelecom Business Solutions este divizia dedicată sprijinirii companiilor românesti, prin soluţii de comunicaţii şi IT. A fost
înfiinţată în 2007 ca urmare a nevoii tot mai mari de serivicii specializate şi dedicate pentru afaceri, oferind companiilor soluţii de
voce, date, internet fix şi mobil, găzduire şi managed services. Ca o dovadă a angajamentului de a oferi cea mai bună calitate
clienţilor săi, Romtelecom este singurul operator de telecomunicaţii care acordă automat şi gratuit SLA (acordul privind nivelul
calităţii) pentru serviciile oferite sub brandul Romtelecom Business Solutions.
Despre CCIR

Camera de Comerţ şi Industrie a României este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele
comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. CCIR
acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă, reale,
durabile şi deschise spre pieţele internaţionale, reunind în rândurile sale întreaga reţea de 42 de camere de comerţ şi industrie
judeţene şi 39 de camere de comerţ bilaterale şi asociaţii profesionale.
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