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SPT ký hợp đồng mua lại 

mạng lưới Wifi công cộng của Meganet

SPT mở rộng mạng lưới wifi công cộng
lên hàng chục ngàn điểm, 

chiếm ~85% thị phần trong cả nước
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SPT

Vừa qua, ngày 11/01/2022 - Công ty SPT đã chính thức ký hợp đồng mua lại toàn bộ mạng lưới

wifi công cộng của Meganet trên khắp cả nước. Như vậy, SPT đã gia tăng mạng lưới khai thác

điểm truy cập dịch vụ Internet wifi công cộng lên hàng chục ngàn điểm mới khắp cả nước,

 

Với lợi thế sẵn có của mạng lưới điểm truy cập wifi công cộng mang thương hiệu S-wifi, nay SPT

có thêm hàng chục ngàn điểm truy cập wifi miễn phí phủ sóng khắp cả nước phục vụ người dùng

Internet tại các địa điểm công cộng và sẽ tăng thêm lợi thế cung cấp các giải pháp, ứng dụng

Wifi Marketing, Wifi Analytics (thu thập dữ liệu big data) đến các khách hàng lớn, giúp đẩy mạnh

độ nhận biết thương hiệu và tăng doanh số bán hàng trong xu hướng ứng dụng công nghệ số

Thời gian sắp tới, SPT sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm hàng ngàn điểm truy cập wifi công cộng

miễn phí; tăng cường cơ hội hợp tác và mua lại các mạng wifi công cộng khác, tích hợp thành

1 mạng wifi duy nhất nhắm tới mục tiêu “SPT trở thành siêu nhà mạng cung cấp Internet wifi

SPT là nhà cung cấp các cấp dịch vụ bưu chính – viễn thông lớn tại Việt nam với các dịch vụ nổi

bật như dịch vụ kết nối Internet cáp quang, dịch vụ kênh truyền dẫn viễn thông, dịch vụ thoại

truyền thống/Thoại IP, dịch vụ wifi công cộng (S-wifi), dịch vụ chuyển phát bưu kiện-hàng hóa

trong nước & quốc tế. 

Nguồn: Ban Truyền Thông 

SPT sẽ sở hữu & khai thác

mạng lưới đ iểm phát

Internet wifi công cộng với

số lượng gần như lớn nhất

cả nước, chiếm khoảng

85% thị phần, trong đó có

rất nhiều địa điểm nổi bật

khắp cả nước như:

CÔNG CỘNG

PHÁT TRIỂN THÊM

HÀNG CHỤC NGÀN

ĐIỂM TRUY CẬP MỚI

tăng gấp đôi số lượng trước đó. 

hiện nay. 

11 sân bay trong tổng số 23

 sân bay cả nước hiện nay

100 khu thương mại lớn nhỏ

trong cả nước 

Các địa điểm trong hệ sinh thái

của tập đoàn Vingroup như: 

+  Các khu thương mại Vincom

    Retail (Vincom Center, 

    Vincom Plaza, Vincom Mega

     Mall, Vincom++)

+ Các khu dân cư cao cấp của

    Vinhomes

+ Hệ thống VinPearl

Cung cấp gần như độc quyền

hơn 100 Trường học 

 Bệnh viện lớn nhỏ khắp cả nước

Hệ thống rạp chiếu phim: CGV,

Lotte, Galaxy, BHD, Cinestar,…

Hệ thống các siêu thị: AEON,

Lottemart, BigC, 7eleven, GS25

Hệ thống bến xe, nhà ga  

Các khu công nghiệp 

công cộng miễn phí” phục vụ hàng trăm triệu người dùng Internet tại Việt nam. 

WIFI
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