We.Stream lanceert beste onbeperkte internet deal voor wereldreizigers
Mobiele data wereldwijd vanaf € 7,- per dag aangekondigd tijdens Passenger Experience Week in
Hamburg
Aalsmeer. 09-04-2018. We.Stream, de veilige mobiele Wi-Fi Hotspot, breidt het aanbod uit met nieuwe
dagbundels die wereldwijd gebruikt kunnen worden. De dagbundels worden gelanceerd tijdens de
Passenger Experience Week, die van 9 tot en met 12 april wordt gehouden in Hamburg. Duizenden
professionals uit de vliegmaatschappij- en cruisesector komen daar bijeen om zich te laten inspireren door
de nieuwste ontwikkelingen.
De nieuwe databundels zijn beschikbaar vanaf 7 euro per dag en bieden onbeperkt internet in meer dan
100 landen wereldwijd. Daarmee zegt We.Stream de beste deal te bieden voor wereldreizigers die altijd en
overal online willen zijn. Wereldreizigers zijn hiermee in staat om te besparen op hoge dataroaming kosten,
zonder gebruik te hoeven maken van onveilige Wi-Fi Hotspots.
Mede dankzij het resellermodel, waarbij terugkerende kickback fees voor de reseller beschikbaar
zijn, groeit We.Stream snel. Samen met de nieuwe pricing strategie en de voordelen die het product
biedt voor reizigers, zorgt het ervoor dat het product de perfecte toevoeging is in het portfolio van
vliegmaatschappijen en cruise liners. Bezoekers van de Passenger Experience Week kunnen meer informatie
en een demo van de mogelijkheden van We.Stream ontvangen op stand PTS12 op het Passenger Technology
event.

Over We.Stream
We.Stream is in Januari 2018 succesvol gelanceerd tijdens CES in Las Vegas, ’s werelds grootste tech event.
Sindsdien heeft het product een aantal awards gewonnen en slaagde We.Stream erin toonaangevende
resellers in 4 continenten wereldwijd aan zich te binden. We.Stream, met vestigingen in Nederland en in de
Verenigde Staten, is een initiatief van Mondicon, dat internationaal mobiele dataoplossingen op maat biedt.
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