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Tele2 Arena ger publiken ny teknik för maxad arenaupplevelse app med livesändning i mobilen och social delning på arenans storskärmar
Som första arena i Europa ger Tele2 Arena besökarna tillgång till nya upplevelser på plats med
bland annat livesändningar i mobilen. Via en ny app och systemet StadiumVision Mobile
integreras besökarens mobiltelefon med Tele2 Arenas system och revolutionerar
evenemangsupplevelsen. Publiken kommer att kunna dela med sig av upplevelsen direkt via
arenans storbildsskärmar, se livestatistik och rösta fram exempelvis matchens bästa spelare eller
konsertens önskelåt.
Tele2 Arena blir först i Europa med att erbjuda sina besökare systemet StadiumVision Mobile via en
helt ny app. Med den nya Tele2 Arena-appen får varje besökare möjlighet att själv bli en större del av
den totala liveupplevelsen på plats.
– Vi har byggt ett arenanät i världsklass som gör att 40 000 besökare kan ringa, använda Facebook,
Instagram och Twitter vilket ger en starkare upplevelse. Genom vårt arenanät har vi skapat Sveriges
mest sociala arena där publikens engagemang blir en del av den totala upplevelsen, säger Thomas
Ekman, vd Tele2 Sverige.
Varje besökare som laddar hem Tele2 Arena-appen omvandlar samtidigt sin mobil till en interaktiv
TV och en social plattform för det som händer på arenan. Appen öppnar upp en helt ny värld med
digitala möjligheter som involverar och engagerar publiken på sätt som inte har gjorts tidigare i
Europa.
– Tele2 Arena är en av världens modernaste arenor och med den här lanseringen befäster vi den
positionen. Tillsammans med våra publikstarka fotbollslag Djurgården och Hammarby, våra konserter
och våra övriga evenemang, får publiken en unik kombination av liveunderhållning och digitala
verktyg för att vara med och forma den nya tidens arenaupplevelser, säger Ninna Engberg, vd på
Stockholm Globe Arenas.
StadiumVision Mobile är utvecklat av it-företaget Cisco och används i dag bland annat på Barclays
Center i New York.
– Genom att använda våra tekniska lösningar förändrar Stockholm Globe Arenas och Tele2
läktarupplevelsen till en som är mer personlig, social och minnesvärd. Publiken kommer att kunna
använda sina mobiler för att vara delaktiga i evenemanget vilket förstärker upplevelsen. Med Ciscos
system för sport och underhållning är Tele2 Arena en av de mest tekniskt avancerade arenorna i
världen och vi är stolta över det här samarbetet, säger Niklas Andersson, vd Cisco Sverige.
Första evenemanget med den nya tekniken på arenan blir onsdagens match mellan Djurgårdens IF och
IFK Göteborg. Den uppdaterade Tele2 Arena-appen finns tillgänglig i App Store och Google Play från
tisdag morgon.
Exempel på funktioner i Tele2 Arena-appen är:
 Högkvalitativa livesändningar med upp till fyra olika kameravinklar direkt i mobilen.
 Möjlighet att se repriser på upp till 30 sekunder.
 Aktuell matchstatistik på storbildsskärmar på allsvenska fotbollsmatcher.
 Social integration – via Twitter och Instagram kan besökarna publicera sina bilder och
känsloyttringar på arenans storbildsskärmar genom utvalda hashtags.




Röstningsfunktion med liveresultat direkt i appen och på storbildsskärmarna. Publiken kan
exempelvis rösta på matchens bästa spelare eller en önskelåt.
Möjlighet för idrottsklubbar och konsertarrangörer att skräddarsy publikanpassade lösningar.
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TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER
ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i tio
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och
innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under
2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

