
Nu kan Tele2 Arena-besökare beställa mat och dryck i mobilen
Nu kommer besökare till Tele2 Arena kunna beställa och få mat smidigare och snabbare inne på arenan. Efter sommaruppehållet
i allsvenskan lanseras ”OrderUp” som funktion i Tele2 Arena-appen som möjliggör mat och dryckesbeställningar direkt i
mobilen.

– Utmaningen att många vill beställa samtidigt i pauser och halvlekar är inte unik för Tele2 Arena, men vi har närmast unika förutsättningar att
hitta lösningar genom arenans WiFi- och mobilnät som är i särklass världens främsta. Nya funktionen i Tele2 Arena-appen gör att våra
besökare aldrig missar mer av ett evenemang än nödvändigt och den kommer höja upplevelsen av hela arenabesöket, säger Oscar
Klingensjö, chef för sponsorskap och event på Tele2.

OrderUp har utvecklats tillsammans med partnern Stockholm Globe Arenas och i nära dialog med både Hammarby och Djurgården. Som första
större arena i Sverige kan nu Tele2 Arena via erbjuda besökare att genom Tele2 Arena-appen beställa och betala för sin mat och dryck direkt i
mobilen. Därefter kan beställningarna direkt hämtas upp vid närmaste ”Pick Up-enhet” som blir de extra, mobila upphämtningsplatser som
kommer att ställas ut runt om på arenan.

– Appen kommer att vara navet för utvecklingen av besökarupplevelsen på Tele2 Arena. Dagens funktioner med att röstning och inlägg via
sociala medier på storbildsskärmarna har tagits emot väl. Nu är det dags för nästa steg där vi med tjänsten OrderUp hoppas öka servicen och
upplevelsen på arenan ytterligare, säger Daniel Stålbo, Marknads- och kommunikationschef, Stockholm Globe Arenas.

OrderUp kommer att testas på olika platser på arenan efter allsvenskans sommaruppehåll, för att sedan rullas ut ytterligare på arenan under
hösten.

Så beställer och betalar man genom OrderUp-funktionen i Tele2 Arena-appen:
1. Koppla upp dig mot Tele2 Arenas trådlösa wifi.
2. Ladda ner Tele2 Arena-appen eller uppdatera till den senaste versionen som släpps i slutet av juni.
3. Gå till Mat & dryck i appen och registrera dig – behöver endast göras vid första köptilfället. 
4. Fyll i var du sitter på arenan och gör din beställning.
5. När din order har lagts är det bara att gå till närmaste mobila upphämtningsställe ”Pick Up” och hämta dina varor.

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06
Daniel Stålbo, Marknads- och Kommunikationschef Stockholm Globe Arenas, 073-377 59 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE
BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio 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 2014 omsatte bolaget 26
miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor.


