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Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής έχουν φέρει στο προσκήνιο την
ανάγκη για άμεση δημιουργία δικτυακών υποδομών που θα δώσουν ώθηση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Κύπρου.
Απαιτούνται ουσιαστικά βήματα ανάπτυξης των υποδομών, ώστε η Κύπρος να αφήσει πίσω τις χαμηλές
επιδόσεις, οι οποίες την κατατάσσουν στην 21 θέση στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).
Επενδύσεις €70 εκατ. ευρώ σε δίκτυα νέας γενιάς από την PrimeTel
Η PrimeTel στοχεύοντας στη βελτίωση της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας της Κύπρου έχει θέσει σε
εφαρμογή επενδυτικό πλάνο για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών νέας γενιάς, το οποίο αναμένεται να
ξεπεράσει τα €70 εκατ. ευρώ. Το πλάνο προβλέπει τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς, αλλά
και την ανάπτυξη δικτύου κινητής τηλεφωνίας 5G, κίνηση απαραίτητη, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η
ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.
Νέο υπερσύγχρονο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Στην PrimeTel εργαζόμαστε εντατικά στο σχεδιασμό του νέου μας δικτύου, το οποίο αναμένεται να
μεταμορφώσει την εμπειρία χρήσης των συνδρομητών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα και
ταχύτητες που θα ξεπεράσουν τα 700Mbps μέχρι το τέλος του 2019. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η επέκταση
και αναβάθμιση του δικτύου σε παγκύπρια βάση, σε όλα τα αστικά κέντρα, αλλά και τις πιο απομακρυσμένες
περιοχές της Κύπρου.
Σε πιλοτικό επίπεδο η PrimeTel με στόχο τη δημιουργία πειραματικής υποδομής 5G μεγάλης κλίμακας στη
Λεμεσό συμμετέχει στο πρόγραμμα 5GENESIS, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού
Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μας
προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε σύντομα να υποστηρίξουμε την εμπορική διάθεση σύγχρονων
εφαρμογών βασισμένων σε δίκτυα νέας γενιάς 5G.
Δίκτυο οπτικών ινών με ταχύτητες 1000 Mbps
Με πίστη στο όραμα για διασύνδεση υψηλών προδιαγραφών επενδύουμε στην επέκταση του ανεξάρτητου
δικτύου οπτικών ινών της PrimeTel, με στόχο να προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες και απίστευτα γρήγορες
ταχύτητες τόσο στους επιχειρηματικούς όσο και στους οικιακούς μας πελάτες.
Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο εξυπηρετεί ήδη επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε όλα τα
αστικά κέντρα της Κύπρου παρέχοντας, ασφαλείς συνδέσεις οπτικών ινών και ταχύτητες που φτάνουν μέχρι
και τα 1000 Mbps. Η υπηρεσία PrimeTel Fiber υπερέχει χάρη στο εύρος του ανεξάρτητου υποθαλάσσιου
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συστήματος, το οποίο παρέχει διασύνδεση υψηλών επιδόσεων στο εξωτερικό με σημεία παρουσίας στη
Γερμανία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.
Μέσα στο 2019, η διαδικασία επέκτασης αναμένεται να επιταχυνθεί ραγδαία, καλύπτοντας σταδιακά όλα τα
μεγάλα αστικά κέντρα σε Παγκύπρια βάση, ώστε να μπορέσει σύντομα να προσφέρει υψηλές ταχύτητες και
κορυφαία ποιότητα επικοινωνίας σε κάθε σπίτι.
Ψηφιακή Αναβάθμιση και στην Τηλεόραση
Η τηλεόραση της PrimeTel επιστρέφει φέτος ανανεωμένη με ακόμα περισσότερα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια
HD και το πιο πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο για τους ποδοσφαιρόφιλους. Στην πλατφόρμα της PrimeTel θα
παίζουν «μπάλα» μερικές από τις δημοφιλέστερες ομάδες της Κύπρου, Ομόνοια, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση,
Πάφος, Ερμής και Καρμιώτισσα αλλά και σπουδαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το Ισπανικό
πρωτάθλημα “La Liga”, η Γερμανική “Bundesliga” και το Γαλλικό πρωτάθλημα “Ligue 1. Παράλληλα, δίνουμε
την ευκαιρία στους συνδρομητές μας να μη χάσουν στιγμή από τα αγαπημένα τους προγράμματα μέσω της
εφαρμογής PrimeTel TV2GO, ενώ βελτιώνεται η εμπειρία θέασης και στο σπίτι με τη σταδιακή αναβάθμιση
των υφιστάμενων αποκωδικοποιητών τηλεόρασης για μία εξελιγμένη εμπειρία χρήσης.
Πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες
Μέσα από μια σειρά εμπορικών ενεργειών, η PrimeTel απελευθερώνει την επικοινωνία οπουδήποτε, κάθε
στιγμή, προς όλους.
Περισσότερα δεδομένα και Νέο Smartphone με μόνο 1€/το μήνα
Η PrimeTel αναγνωρίζοντας πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται πλέον από φορητές συσκευές, δίνει την
ευκαιρία σε κάθε Κύπριο συνδρομητή να αποκτήσει ένα εξελιγμένο smartphone σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.
Όλοι οι συνδρομητές που θα επιλέξουν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κινητής Unlimited έχουν
την ευκαιρία να αποκτήσουν με μόλις 1€/το μήνα, το νέο ZTE Blade V10 Vita 32GB, ένα Smartphone
τελευταίας γενιάς με εντυπωσιακές επιδόσεις. Παράλληλα, θέλοντας να απελευθερώσουμε τη χρήση
δεδομένων από το κινητό ή άλλες φορητές συσκευές, προσφέρουμε στους συνδρομητές επιπλέον 500 MBs στο
μηνιαίο πακέτο τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση παρέχουμε επιπρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου χρήσης δεδομένων, ενώ επενδύουμε
συνεχώς στο σχεδιασμό οικονομικών πακέτων επικοινωνίας (value-for-money) που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των συνδρομητών.
Τεχνολογία προσιτή σε όλους
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της PrimeTel να καταστήσει την τεχνολογία
προσιτή προς όλους. Έχοντας μελετήσει τις ανάγκες του Κύπριου καταναλωτή στοχεύουμε στην
αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού, με μια σειρά καινοτόμων προϊόντων, όπως η PrimeTel Visa
powered by Revolut, ένας σύγχρονος τρόπος πληρωμών που σε επιβραβεύει με MB, η ευέλικτη υπηρεσία VIP
8585, η οποία προσφέρει άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση Παγκύπρια μέσω ενός δωρεάν SMS, αλλά και
online ασφάλεια κατοικίας σε συνεργασία με την Hellas Direct.
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