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Droam biedt vakantiegangers goedkoop mobiel internet in meer dan 50 landen 
 
Amsterdam, 31 mei 2011. Reizigers kunnen nu in meer dan 50 verschillende landen gebruik maken 
van Droam. Dat betekent dat klanten van Droam onbezorgd kunnen data roamen in alle landen van 
de Europese Unie en nu ook in Australië, China, Turkije en Kroatië.  Met Droam kan men niet alleen 
online blijven met de smartphone maar ook met laptop en/of tablet. Droam blijft naar 
mogelijkheden kijken om de dekking uit te breiden en verwacht nog dit jaar haar bereik wederom 
drastisch uit te breiden. 

 
Mobiel internet over de grens  
Droam biedt haar klanten nog voor de zomervakantie deze uitgebreide 
dekking en verwacht vakantiegangers goed van dienst te kunnen zijn. 
Kroatië en Turkije zijn zeer populaire bestemmingen onder reizigers die binnen 
Europa blijven en waren tot voor kort onbereikbaar voor goedkoop mobiel 
internet.   
 

Phillip Actor, oprichter van Droam: ‘Het gebruik van mobiel internet op smartphones, 
laptops en tablets is niet meer weg te denken, en hoort voor veel mensen bij de vakantie. Droam 
helpt reizigers inzicht in en controle over de kosten te krijgen die zij hiervoor maken en voorkomt  
verrassingen achteraf.’  
 

Mobiel internet buiten Europa 
De kosten voor dataroaming buiten Europa zijn nog steeds erg  hoog. De toenemende vraag naar 
betaalbaar mobiel internet buiten Europa heeft ervoor gezorgd dat Droam haar focus gelegd heeft 
op het ontsluiten van deze markten. Sinds kort kunnen (zaken-) reizigers zichzelf nu ook verzekeren 
van betaalbaar mobiel internet in landen zoals Australië en China.  Hierdoor worden besparingen tot 
wel 90% behaald.  
 

Dandan Zhou, accountmanager Azië: ‘De druk was hoog om dit gebied zo snel mogelijk te 
ontsluiten voor onze klanten. Onze ‘pathfinder’ is begin mei uit China terug gekomen en heeft er met 
veel plezier succesvol gebruik gemaakt van Droam.’  
 

Inzicht in dataverbruik 
Klanten van Droam kunnen, als zij online zijn via Droam, hun exacte verbruik controleren via de 
MyDroam tool.  Zodoende wordt het gebruik nog inzichtelijker en zijn gebruikers verzekerd van 
mobiel internet.   
 

Wat is Droam, en hoe werkt het? 
Het apparaatje, Droam genaamd, maakt een draadloze verbinding met het internet. Droam geeft dit 
signaal door als wifi-verbinding naar tot wel 5 apparaten. Denk hierbij aan een laptop, mobiele 
telefoon, gameconsole en tablet zoals de iPad. Droam wordt gebruikt naast de mobiele telefoon, het 
eigen nummer blijft dus bereikbaar. Droam werkt heel eenvoudig en het maakt mobiel internet een 
stuk goedkoper. 
 
Neem voor meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal contact op met Droam BV | 
www.droam.nl. Barbara Gravesteijn, Barbara Strozzilaan 201, 1070 AC  Amsterdam, (020) 240 24 70 
en e-mail barbara@droam.nl  
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