Utfordrer tar grep i mobilmarkedet:

Unifon kjøper Phonect – får over 10.000 bedriftskunder
Et knapt halvår etter oppstart, kjøper mobilselskapet Unifon opp en av sine konkurrenter. Nå
forventer de en omsetning opp mot 250 millioner i 2020.
Med over 10.000 bedrifter og 33.000 mobilabonnementer blir Unifon nå det største uavhengige
mobilselskapet i bedriftsmarkedet.
–Målet er å bli det foretrukne alternativet i bedriftsmarkedet. Vi blir nå den sterkeste og største
utfordreren til Telenor og Telias bedriftstilbud, sier adm. dir. i Unifon, Thore Berthelsen:
–Stikkordene er å levere god kundeservice og effektive bedriftsløsninger til en fornuftig pris, sier han.
Før «skjema»
Berthelsen forteller at timingen for oppkjøpet er meget bra – selv om han innrømmer at det kommer
«litt før skjema»:
–Phonect viste en vekst på 39% i 2019 og omsetningen endte på 210 millioner. Selskapet leverer
tjenester og produkter på egen infrastruktur – og har viktig kompetanse med mange flinke
medarbeidere som er gode på produktutvikling, drift og salg, sier han.
–Dette gir oss en unik mulighet til å utvikle moderne og brukervennlige produkter for våre kunder.
Med en erfaren og slagkraftig operasjon og med attraktive produkter og løsninger – er vi rigget for
videre vekst, sier Berthelsen.
Imponert
Adm. dir. Torbjørn Hulbak i Phonect, sier han er imponert over Unifon-konseptet – og tror selskapets
kunder vil bli meget tilfreds med tjenestene fremover:
– Unifons ledelse har en unik erfaring fra å bygge opp mobiltelefoni i bedriftsmarkedet. Flere har
vært sentrale i vellykkede satsinger, som både Ventelo og Phonero. Jeg er trygg på at det samme vil
skje med Unifon, sier han.
Både Unifon og Phonect opererer i Telenors nett, noe som gjør at kundene ikke vil oppleve endringer
i dekning eller hastighet.
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For ytterligere kommentarer, vennligst ta kontakt med:
Thore Berthelsen, adm. dir. i Unifon: 404 00 000
Torbjørn Hulbak, adm. dir. i Phonect: 924 55 797
OM UNIFON:
Unifon er et moderne teleselskap som leverer kostnadseffektive og smarte telefoniløsninger til bedrifter over hele landet. Våre kunder får tilgang til prisgunstige mobilabonnement og
moderne telefoni- og bedriftsnett- løsninger tilpasset bedrifter i alle størrelser.
www.unifon.no
OM PHONECT
Phonect AS er en raskt voksende norsk teleoperatør med hovedfokus på mobiltjenester til bedriftsmarkedet. Vi har siden oppstarten i 2004 hatt fokus på å levere IP telefonitjenester, og
det leverer vi fortsatt. Vårt kundefokus er SMB markedet. Phonect har over 10.000 bedriftskunder og omsetningen i 2019 endte på MNOK 210.

