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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ VODAFONE 





 H Vodafone  είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
στον κόσμο ενώ είναι η μεγαλύτερη εταιρία κινητής 

τηλεφωνίας έχοντας περίπου 332 εκατομμύρια 
συνδρομητές το 2010. 

 Λειτουργεί δίκτυα σε περισσότερες από 30 χώρες και 
έχει συνεργαζόμενα  δίκτυα σε περισσότερες από 40 

επιπλέον χώρες. 
 Το όνομα της προέρχεται από τις αγγλικές  λέξεις vo ice 

, da ta , fone  και επιλέχθηκε από  τον όμιλο για να 
δείξει πως αντικατοπτρίζει την  παροχή φωνητικών 

υπηρεσιών και δεδομένων  μέσω ενός κινητού 
τηλεφώνου. 

 



• Εισήγαγε το 3G/GPRS  στους πελάτες της το οποίο 
παρέχει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο. 

• Ανέπτυξε το Vodafone live! ™ με 3G στη Γερμανία, 
την Πορτογαλία, την Ιταλία και Ισπανία. 

• Επίσης αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους στην 
Μάλτα κατά 100% ενώ στην Ελλάδα κατά 99% ενώ 
επέκτειναν το δίκτυο συνεργατών τους στην Κύπρο, 
το Μπαχρέιν, την Ιρλανδία, την Λιθουανία, το 
Λουξεμβούργο και την Σιγκαπούρη. 
 



 Η εταιρία επέκτεινε την μακροχρόνια δέσμευσή της 
με την Ιαπωνία κάνοντας επενδύσεις ύψους 2,6 
εκατομμυρίων δολαρίων. 

  Ανέπτυξε μια υπηρεσία που την ονόμασε 
“Vodafone Wireless Office” η οποία μειώνει την 
ανάγκη για σταθερά τηλέφωνα 

 Ανέπτυξε τοBlackberry το οποίο μετέφερε e-mails 
αλλά είχε και κάποιες εφαρμογές σε οργανωτικό 
επίπεδο 
 
 
 



• Η εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της εταιρίας ΑΤ 
& Τ Wireless που βρίσκεται στην Αμερική. 

• Εξαγόρασε την εταιρία air touch κατά 
26%(Ισπανία) 

• Ακόμα εξαγόρασε το 39,67% της Japan Telecom 
• Εξαγόρασε την Société Française du 

Radiotéléphone (“SFR”) κατά 43,9% (Γαλλία) 
• Εισήγαγε στην αγορά της Ευρώπης  το πρώτο 

κινητό τηλέφωνο GSM με κάμερα το οποίο ήταν το 
sharp GX 30  
 
 



• Ανέπτυξε ακόμα περισσότερο το δίκτυο 3G  
 Περισσότερες δυνατότητες στο Vodafone live όπως 

πολυφωνικούς ήχους κλήσης και διασκεδαστικά 
video 

• Αύξησε τις ταχύτητες της σε διάφορες εφαρμογές 
όπως την κινητή κάρτα σύνδεσης δεδομένων 

• Ανέπτυξε την τεχνολογία High Speed Downlink 
Packet Access (“HSDPA”) στην Ιαπωνία που 
μεταφέρει δεδομένα με 2Mbps 
 



• Εισάγεται το mms 
• Οικονομικές συμφωνίες με την εταιρία TIW του 

Καναδά αποκτώντας το 79% 
• Εξαγόρασε το 79% της MobiFon S.A. (“MobiFon”)  

στην Ρουμανία φτάνοντας συνολικά να έχει το 99% 
 



 
 Ο όμιλος κατά κύριο λόγω επέκτεινε την παρουσία 

του στην αγορά και αναβάθμιζε όλες τις υπηρεσίες 
που είχε σε διάφορες χώρες ενώ εξαγόρασε και την 

Τούρκικη εταιρία Fi Mobil Telekomunikasyon 
(“Telsim”) και την Βέλγικη Belgacom Mobile SA 

 



 
• Εισήγαγε στην αγορά το  Vodafone at Home 

 
• Έδινε στους πελάτες της για πρώτη φορά και 

σύνδεση  DSL  για την οικία τους. 
 



 
• Αναπτύσσει την υπηρεσία Vodafone Mobile 

Connect. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει 3G 
broadband με ταχύτητες ως και 7,2 Mbps ενώ  είναι 
διαθέσιμη σε 44 μοντέλα laptops εταιριών όπως 
είναι η dell, η acer,η  hp,και η  Lenovo 

• Vodafone Mobile Connect USB μόντεμμε 
αποκλειστικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των 
USB sticks τα οποία δουλεύουν με το λογισμικό 
"plug and go " 
 



 
• Ανέπτυξε 69 νέα μοντέλα ακουστικών για κινητά  

τηλέφωνα καθώς και 16 συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας 
 

• Δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός  laptop  και  
notebook  τα οποία έχουν ενσωματωμένα  τις  
Vodafone Sim  

•  Ενσύρματα και ασύρματα  routers . 
 



 Η Vοdafone είναι μια εταιρία η οποία προσπαθεί να 
αναπτύσσεται συνεχώς έχοντας σαν κύριο στόχο της 
εξυπηρέτηση των πελατών της όσο το δυνατόν 
καλύτερα. Για αυτό τον λόγο δημιουργεί συνεχώς  
καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την 
διευκόλυνση τους. Ο όμιλος αρχικά αναφερόταν 
κυρίως σε επαγγελματίες για αυτό και έχουν 
δημιουργηθεί  τόσες επαγγελματικές και εταιρικές 
υπηρεσίες . 
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