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WELHOLTA NYT MYÖS MOBIILILAAJAKAISTA
Wekkula laajentaa Welhon laajakaistaliittymien käyttömahdollisuuksia
Welho tuo 20. tammikuuta myyntiin Wekkula-mobiililaajakaistan. Palvelu on tarkoitettu Welhon
nykyisille laajakaistatilaajille täydentämään joustavasti heidän nykyistä liittymäänsä, ja se
toimii kaikkialla Suomessa. Iso Wekkula on nopeudeltaan 1 Mbps ja Pikku Wekkula 384 kbps.
Palvelu toteutetaan yhteistyössä AinaComin kanssa ja liittymä toimii DNA:n verkossa.
Welhon laajakaistaperheen uusi liikkuvainen perheenjäsen on mobiililaajakaista Wekkula. Wekkulan
voivat tilata kaikki Welhon 5M tai sitä nopeamman laajakaistan tilaajat, jotka tekevät kiinteästä
liittymästään 18 kk:n määräaikaisen tilauksen. Asiakasta ei kuitenkaan sidota Wekkulan käyttöön
ennalta määrätyksi ajaksi.
”Halusimme tarjota Welhon laajakaista-asiakkaille helpon tavan käyttää Welhon palvelua myös
liikkeellä ollessaan. Uskomme, että kotona olevan kiinteän laajakaistan ja sitä täydentävän
mobiililaajakaistan kombinaatio vastaa asiakkaidemme tarpeisiin. Wekkula on lisäksi joustava
ratkaisu, sillä Welhon laajakaistatilaaja voi ottaa sen käyttöön juuri haluamakseen ajaksi”, kertoo
Welhon liiketoimintajohtaja Johan Flykt.
Welho kartoitti asiakkaidensa kiinnostusta mobiililaajakaistaan omassa asiakaspaneelissaan, jonka
vastaukset vahvistivat Welhon näkemystä siitä, että laajakaistan tilaajat haluavat täydentää kiinteää
liittymäänsä liikkuvalla laajakaistalla nimenomaan tietyissä käyttötilanteissa.
Yhteistyökumppanina Welholla on AinaCom, ja palvelu toimii DNA:n verkossa kaikkialla Suomessa
matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella. Welho huolehtii Wekkulan asiakaspalvelusta.
”Kehitämme AinaComissa uudenlaisia toimintamalleja aktiivisesti, joten olemme mielissämme
yhteistyöstä alansa edelläkävijänä tunnetun Welhon kanssa. Olemme yrityksinä molemmat
uudenaikaisia ja joustavia, ja kumpikin panostaa asiakaslähtöiseen toimintaan. Tämä on ollut hyvä
lähtökohta palvelun kehitystyölle”, kertoo AinaComin asiakkuusjohtaja Markku Syvänen.
Iso Wekkulan (max 1 Mbps) kiinteä kuukausihinta on 19,90 €/kk, ja Pikku Wekkula (max 384 kbps)
maksaa 9,90 €/kk. *) Wekkula-pakettiin kuuluva USB-modeemi on vuokralaite, ja sen vuokra sisältyy
Wekkulan kuukausimaksuun.
*) Mainitut nopeudet ovat teoreettisia 3G-verkon alueella toteutuvia maksiminopeuksia. Palvelun todelliset
nopeudet voivat olla olennaisesti tätä alhaisempia mobiiliverkon kuormituksesta tai laitteen sijainnista riippuen.
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Welho on Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja. Welhon
kiinteään verkkoon pääkaupunkiseudulla on kytketty noin 323.000 taloutta, ja lisäksi Welhon laajakaista- ja tvpalvelut ovat saatavissa yhä laajemmalla alueella Welhon DSL-liittymän kautta. Welholla oli syyskuun 2008
lopussa noin 103.000 maksu-tv-tilausta ja saman verran laajakaistatilaajia. Welho sai syksyllä 2008 jo
kolmantena vuonna peräkkäin ykkössijan valtakunnallisessa laajakaistaoperaattoreita mittaavassa EPSI Rating
-asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Digitaalisia tv-kanavia Welhon valikoimassa on lähes 130, joista 12 on
HDTV-kanavia. Welho on osa Sanoma Entertainmentia, Sanoma-konsernin sähköisen viestinnän
liiketoimintaryhmää. www.welho.fi
Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi
liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICTliiketoimintaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 104,9 miljoonaa euroa ja
henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 583 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.
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