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VM i streaming:

Danskerne tager tv’et udendørs i ferien
Sportselskere behøver ikke binde sig til fladskærmen i stuen i
sommerferien. Med web tv kan man følge fodbold-VM og Tour de
France og samtidig nyde sommeren i det fri.
Meget tyder på, at web tv redder ferien for sportsfans og deres familier, der i dag ikke længere behøver
kæmpe om pladsen for tv’et, mens Fodbold-VM eller Tour de France ruller over skærmen. I dag kan man
nemlig se alle sine tv-kanaler på både pc, tablet og smartphone.
Tv hjemme og på farten
Det gælder både i hjemmet på eget trådløst netværk (WebTv) og uden for hjemmet, på stranden, i
sommerhuset, i skolen og på arbejde), blot der er en fornuftig internet- eller 3G mobildækning (WebTv To
Go).
Hos Langeskov Antennelaug og Stofa ser man da også, at medlemmernes tv-sening i sommerferien flytter
fra stuen og ud på andre skærme. I juli måned stiger brugen af web tv på farten (WebTv To Go) således 20
pct., et tegn på at de danske sportsfans og deres familier ikke har lyst til at gå glip af sommersolen og den
friske luft udendørs, når de følger sommerens sportshøjdepunkter.
Klar til Tour de France
Udover at give adgang til alle de tv-kanaler, man kan se derhjemme på sit tv, har web tv også medført, at
der ikke længere behøver være kamp om sommerhus-tv’et, når ferieramte familiefædre sætter sig godt til
rette for fx at følge en af bjergetaperne i Tour de France. I dag tager de blot deres tablet eller pc med ud på
terrassen, samtidig med at resten af familien kan se netop deres yndlingsudsendelser på deres skærme.

Fakta om Stofa WebTv


Hvor mange kan se Stofa WebTv: Ca. 200.000 hustande, der både har tv og bredbånd fra Stofa



Hvad kan de se: Alle deres tv-kanaler inkl. sommerens Tour de France og VM i fodbold



Hvordan kommer man i gang: Så snart man har hentet WebTv app’en er man klar til at streame og
se web tv på sin telefon eller tablet. På computeren tilgår man Stofas WebTv via Stofas hjemmeside



Hvad kræver det: Adgang til Stofa WebTV forudsætter, at man har en tv-pakke og bredbånd fra
Stofa, og enten er fiberkunde eller kunde via en af de mange antenneforeninger, der udbyder
løsningen fra Stofa. WebTv koster ikke ekstra.



TV2 og DR1 er de suverænt største kanaler på web tv målt på seere (Stofas egne målinger)



Børnekanalerne Nickelodeon og Disney Channel er størst målt på andel af seere, der ser kanalerne
via web tv. Herefter kommer TV2 Film og TV3 Sport 1 (Stofas egne målinger)

Yderligere information:
info@Langeskovantennelaug.dk

