Slip jeres hastighed løs
med Fastspeed bredbånd!
Præsentation til:

Dato

2

Indhold
1

2
3
4
5
6

Kort introduktion til Fastspeed
Fastspeed organisation
Vores ambition
Forudsætning for kunne få Fastspeed
Produkt og pris

Mulig proces fremadrettet
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Verden går fra TV-net til bredbåndsnet
• Tingene har ændret sig, nu er det
bredbånd, det drejer sig om
• Hovedparten af TV sendes nu som data
(streaming)
• Bredbånd er nu bæremediet til alt
indhold, adgangen til internettet og
dermed den globale verden

• Jeres ambition må derfor være at
fokusere på at have et godt
bredbåndsanlæg og kunne levere
bredbånd til en attraktiv pris
• Dermed giver I jeres medlemmer og
husstande adgang til at købe de
tjenester, de selv ønsker sig
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Om Fastspeed
Vi er rendyrket
bredbåndsleverandør

Stiftet i
november
2018 og
lancerer i
13 maj 2019
Yderst erfarent
og stærkt team
står bag

Vi har et særligt
fokus på
foreninger &
boligselskaber

Fokus på coax
og fiber
infrastruktur
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Organisationen som hjælper Jer
CEO
Jens Raith
Billede på vej

Foreningssalg
Freddie Fjeldsted

Commercial Management
Morten Boe Andersen

Marketing
Morten B.A.

Kundeservice
Jonas Fancony

Netværk & IT
Jens Raith

Teknisk support
Mickey Flindt

Finans
Søren Fly

Netværk & IT
Rasmus Broberg
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Vores salgsteam
bolig og foreningsmarkedet
Freddie
Fjeldsted

Niels
Breining

Per
Eksten

Palle Hvid
Jensen

Kasper
Skytte

Partner &
Salgsdirektør

Partner

Salgschef
Øst

Salgschef
Vest

Senior
Salgsmanager

freddie@fastspeed.dk

niels@fastspeed.dk

per@fastspeed.dk

palle@fastspeed.dk

kasper@fastspeed.dk

40 20 28 00

40 25 00 58

40 26 62 80

60 53 42 60

42 61 62 29
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Vores ambition
Vi vil være danskernes foretrukne bredbåndsleverandør målt på kvalitet, pris og
kundeoplevelse. Dette skal ske ved at gøre det enkelt for kunderne med ét enkelt
produkt, som giver maksimal hastighed - uden begrænsninger og bekymringer til markedets bedste pris

Hurtigt & stabilt
bredbånd…

…til en
attraktiv pris…

…med fantastisk
kundeservice
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Forudsætning for at få Fastspeed…
A

YouSee ejer og har installeret et coax-anlæg og leverer TV og bredbånd
eller

B

Foreningen ejer sit ejet antenneanlæg, YouSee leverer TV og bredbånd
Dejligt at vide:
• I skal ikke opsige eller genforhandle jeres aftale med YouSee
• Fastspeed leveres parallelt med YouSee’s bredbånd, så beboerne frit kan vælge

• YouSee har for at undgå regulering, åbnet op andre operatører på deres net
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Retten til anvendelse af anlæggets
frekvensbånd
§ 5 Retten til anvendelse af anlæggets frekvensbånd (udpluk fra YouSee kontrakten)
Til brug for YouSee’s levering af signalforsyning og internetadgang fra YouSee, anvender YouSee
programfordelingsanlæggets frekvensbånd og forestår den løbende disponering og administration af
frekvensbåndet. Dette er nødvendigt for at YouSee kan opfylde sine forpligtelser overfor kunden.
YouSee har herudover ikke rettigheder over frekvensbåndet, og er således ikke berettiget til at stille
frekvensbåndet – direkte eller indirekte – til rådighed for andre uden skriftligt samtykke fra Kunden.

Fastspeed bredbånd er allerede lagt på jeres net af YouSee/TDC Group, men der skal gives adgangstilladelse
af jer som net ejer. På YouSee ejede net har YouSee allerede åbnet for Fastspeed
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Ét produkt: Slip hastigheden fri!
Maksimal hastighed til den bedste pris
Hastighed
Pris

1000/100 Mbit
249 kr./md.

Oprettelse

499 kr.

Trådløs wifi router

GRATIS

Forsendelse

GRATIS

Docsis 3.1. stikskifte

GRATIS

1. Bindingsperiode på 6 mdr. og 3 mdr. kvartalsvis betaling forud.
2. Hvis net ikke er opgraderet til Docsis 3.1, leveres 300/60 Mbit til samme pris
3. Pris forudsætter salgssamarbejde mellem foreningen og Fastspeed
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Benchmark med YouSee foreningspriser
449

Spar ~50%
svarende til
2.640 kr.
pr. år
Kr./md.

Mbit DL/UL

399
349
269
239*

1000/100

229

1000/100

500/60

300/60

100/20

Tilbyder
25/25 Mbit til
næsten
samme pris

25/25

youSee
*Forudsætter en aftale om salgssamarbejde ellers 249 kr./md.

12

Rabat via salgssamarbejde
Vi etablerer en aftale om salgssamarbejde, hvor i hjælper med
information om Fastspeed til Jeres medlemmer
1

Omdeling af informationsmateriale/flyers, så alle beboere er informeret

2

Udsendelse af e-mail/nyhedsbrev med Fastspeed tilbud fra foreningen til beboerne

3

Inkluderet i foreningens fysiske nyhedsbreve

4

Opslag af materiale i opgange og på informationstavler

5

Information og promovering på foreningens website samt links til Fastspeed

6

Information og promovering via foreningens sociale medier (Facebook mv.)

7

Afholdelse af informationsmøder med beboerne

8

Personlig information og materiale til beboerne via butik/kontor e.lign.
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Hvorfor vælge os ?
1

Vi forbedrer antenneforeningernes konkurrence evne overfor fiber-selskaberne

2

Vi støtter op om bolig og antenneforeningerne

3

Vi gør det enkelt for jeres medlemmer/beboere med maksimal hastighed

4

I får Danmarks bedste bredbåndspris (I bliver endnu mere konkurrencedygtige/får glade beboere)

5

Vi opererer på Danmarks bedste bredbåndsnet

6

I får Markedets bedste router med stærkt WIFI (kåret til bedst i test af Force Technology)

7

Vi vil samarbejde med jer om information, markedsføring og salg

8

Vi tilbyder supplerende tilbud til medlemmer (kræver ej opsigelse af kontrakten med YouSee)

9

Vi Konkurrerer ikke med jer via parallel infrastruktur (ADSL)

10 Vi har en dedikeret VIP kundeservice til repræsentanterne for husstandene
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Hvordan kommer vi videre ?
1

Tilbud på samarbejdsaftale mellem Jeres forening og Fastspeed

2

Beslutning på bestyrelsesmøde - alternativt beslutning ift. om det skal på generalforsamling

3

Accept modtages fra Jer

4

Vi informerer YouSee om, at i ønsker at ændre ”nej til andre operatør” til et ja, via en fuldmagt fra jer

5

Leveringstid ca. 2 måneder

6

Salg og information til foreningsmedlemmer opstartes f.eks. 1 måned før levering

7

Informationsaften/salg af bredbåndsaftaler skal besluttes
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Q&A
16

www.fastspeed.dk l Bygmestervej 10 l 2400 Kbh NV
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Muligt samarbejde med Jer?
For Almennyttige Boligselskaber/administratorer generelt

Kan/vil I som boligselskab/administrator generelt åbne ”jeres” beholdning af YouSee
aftaler for Fastspeed/andre udbydere
• Hvis ja: Skal vi komme med forslag til et skriv til jer
• Alternativt er I velkomne til at give os fuldmagt til, at vi gør det på jeres vegne

Eller skal beslutningen træffes af den enkelte afdeling?
• Hvis ja: Kan det ske via en administrativ forespørgsel/tilbud, er det blot afdelingsbestyrelsen, der
skal præsenteres for tilbuddet og træffe en beslutning
• Hvis I administrerer for andre boligselskaber, hvordan håndterer vi det?
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