Hogyan térül meg az
5G?
2019 november

A 4G beruházások kevesebb, mint 10 éve indultak, és a mai napig
nem térültek meg
4G beruházások megtérülése
(2012 - Q1 2019)

79.51%
$1000
milliád

Az árverseny hatására a 4G hálózathoz közvetlenül kapcsolódó
bevételek már a beruházások második évében csökkenni kezdtek.
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Source: European Commission, Global X, Aux Armes Investments

Időarányos megtérülés
(2012 - Q1 2019)

CAPEX
(2012 -2018)

Várható beruházási igény

+ 8%

rvatív
Konze

s
becslé

Várhatóan az egy ügyfélre jutó
beruházási költségek ha nem is
drasztikusan, de tovább
emelkednek.
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Mit tehetnek a távközlési cégek, ha javítani szeretnék beruházásuk
megtérülését?
2 párhuzamos út létezik, ezek közül ma a B2B use case-ekről lesz részletesebben szó

Az elsőként reagáló szolgáltatók 1-2
éves árelőnye a lakossági piacon
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B2B2C use case-ek, ahol magasabb
hozzáadott értékű szolgáltatások
jelennek meg

3

A legkorábbi 5G szolgáltatások a FWA és a lakossági mobilinternet
területén várhatóak.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5G értékajánlat
Commercial 5G eMBB (5G Radio on 4G Core/OSS/BSS)
Commercial 5G eMBB (5G Radio on 5G Core/OSS/BSS)
5G Phase 2 Enhancement (mMTC & uRLLC)
High Bands > 6 GHz
k
Példá

eMBB fókusz

mMTC és uRLLC fókusz

Fixed wireless access

VR / AR szolgáltatások

Okos város

Ipari IoT:

Smart grids

Mobilinternet elérés
tömegközlekedési
eszközökön

Ultra HD+ és 3D video

Okos mérés

Okos otthon

Ipari termelés
automatizálása

A lakossági ügyfelek által leginkább várt szolgáltatások
FWA és prémium okostelefon szolgáltatások
5G közösségi internetelérés és 5G TV bundle
Online játékokhoz köthető szolgáltatások
Kereskedelmi szektorban megjelenő szolgáltatások
Autóiparhoz / mobilitáshoz köthető use case-ek
PwC

Source: 3GPP, Ericsson

Érdeklődés

Fizetési hajlandóság
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Determine ways to play

A távközlési szolgáltatók három fő B2B2C modell közül
választhatnak

5G “connectivity provider” modell

5G “solution enabler” modell

5G “solution creator” modell

APIs

Telco

Vevő

Telco

Harmadik fél

A tipikus 4G üzleti modell

PwC

APIs

Source: PwC Strategy& analysis

Vevő

Telco

Harmadik fél

Nem kell minden kapacitást házon belül
kialakítani, fontos szerepe van a beszállítói
kapcsolatoknak

Vevő

Harmadik fél

Az értéklánc egésze mentén integrált
szolgáltatások

Szolgáltatás
iránya

Pénzáram
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Determine ways to play

A távközlési szolgáltatók 5 szempont mentén haladva találhatják
meg, hogy melyik use case-ek a leginkább megfelelőek számukra
01 A szolgáltatásokat biztosító partnerek márkaereje

01

02
02 A szolgáltatásokat biztosító partnerek piaci részesedése

03 A távközlési szolgáltató saját belső kapacitásai és képessége
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03

04
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Source: PwC Strategy& analysis

04 A távközlési szolgáltató márkaértéke

05 A szolgáltatás „függése” az 5G hálózattól
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Align capabilities

Ahhoz, hogy egy távközlési vállalat valóban képes legyen új
szolgáltatásokat bevezetni, 4 fő területre kell koncentrálnia

1
A megfelelő 5G
hálózat kiépítése

2
Biztosítani szükséges a megfelelő mennyiségű
spektrumot, fontos szerepe van a támogatott
szolgáltatásoktól függően a megfelelő
hálózatsűrűségnek (pl. small cell kiépítés ahol
szükséges)

3
Vertikális iparági
együttműködések

PwC

Innovatív
ajánlatok
kialakítása

Drasztikusan le kell rövidíteni a szolgáltatások
piacra vitelének időigényét, és ki kell aknázni a
rendelkezésre álló ügyféladatokat.

4
A közös pilotok mellett már a korai szakaszban
szükséges megállapodni a közös
termékfejlesztésről, az értékesítési és marketing
együttműködésről

Source: PwC Strategy& analysis

A partnerség
kultúrájának
megerősítése

Egyedül nem megy. A szolgáltatások
kialakításához a jelenleginél több és mélyebb
együttműködés szükséges. El kell fogadni a
tényt, hogy a teljes értékláncot egyedül nem lehet
és nem is kell lefedni.

7

Esettanulmány: 5G szolgáltatások vs. rendezvények

360° kamera

8K live
streaming

VR

Helyszíni /
távoli nézők

Nézői
lojalitás
növelése

AR

Az 5G infrastruktúra segítségével az élő rendezvényeken egy sor olyan
új szolgáltatás vezethető be, amely növeli a nézői élményt, és bevon
olyanokat is, akik nem tartózkodnak a helyszínen.

A helyszínen

Exkluzív
tartalom

PwC

Személyre
szabott
ajánlatok

Élő
adatelemzés

Source: PwC & CEMS Business Project

● Közelebb kerülhetünk az
eseményekhez (360 fokos kép,
interjúk, élő elemzések)
● Kényelmi szolgáltatások:
mobilitási szolgáltatások, étel/ital
rendelés, stb.

Otthon

● Live streaming otthoni
felhasználóknak
● Különböző kamerabeállítások és
nézőpontok alkalmazása
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A sportesemények piaca Európában 69 millió ügyfelet és több,
mint 8 milliárd dollárt mozgat meg 2023-ra
A rendezvények piacán belül a következő esettanulmány elsősorban a sportrendezvényekre koncentrál
Koncertek

Sportesemények

Sportközvetítés

eSport

Bemutatók

Múzeumok

...

Sportesemények

Sportrendezvények piaca (milliárd dollár)

69
millió felhasználó

PwC

Source: PwC & CEMS Business Project, Statista 2019
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A megcélzott ügyfélszegmens elvárásai közé tartozik a folyamatos
szórakoztatás és a digitális szolgáltatások elérése

61%
18 – 35
éves

Millennial

Szeret folyton online lenni
Aktívan használja a közösségi
médiát sportesemény közben

Minőségibb szolgáltatások a nézők számára

PwC

Source: Nielsen, Ericsson, PwC & CEMS Business Project

Gyakran zavarja a rendezvények
szervezetlensége
Többet is hajlandó költeni a jobb
élményért

Nézői lojalitás növelése
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Bár a stadionok üzemeltetői és a rendezvényszervezők uralják a
piacot, a telco szolgáltatók számára is van jelentős mozgástér
A sportesemények értéklánca

70%

Rendezvé
nyszervez
ő

0.7%

Stadion

2.3%

Producer

Connectivity

A távközlési
cégek jelenlegi
része

PwC

Source: PwC & CEMS Business Project

Platform

11%

Szoftver

Eszközgyártó

16%

Szolgált
atás

Árbevétel
arányos
részesedés*

Ügyfél

Bővülési
lehetőség

Partneri együttműködés
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Az első rendezvényekkel kapcsolatos 5G szolgáltatások már
megjelentek a világ több országában
●
●
●
●

Telefonica & Ericsson
Nou Camp
4K video
360-fokos felvétel

● Verizon & Minneapolis’ US Bank
Stadion
● Super Bowl 2018
● VR élmény

PwC

● SK Telecom & Oksusu
● 12K sportközvetítés,
● VR környezet, amelyben a
szurkolók baráti körben együtt
nézhetnek baseball meccseket

● Orange Belgium & Nokia
● 3D holografikus koncert
● Élő 360° kamera és streaming via VR szemüvegre

● Okos stadion demo: Ooredoo Qatar & Dell
● Drónok alkalmazása biztonságtechnikai
szolgáltatásokra
● Video streaming
● Új technológiák tesztelése: multi-cloud, edge
computing AI, gépi tanulás és videó analitika
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