Leverer internett til Norway Cup
I år som i fjor sørger Viken Fiber for at fotballglade barn og ungdom på
Ekebergsletta skal kunne surfe seg rundt på nettet. Selskapet leverer fiber og
bredbånd og stiller med trådløse soner og faste linjer til utvalgte lokasjoner.
- Selv om det er fotball og idrettsglede som står i fokus under Norway Cup er også internettilgang en
selvfølge for de unge, sier Jon Birger Ellingsen, Direktør for Kommunikasjon, Marked og Forretningsutvikling
i Viken Fiber.
- Med rundt 32 000 deltagere i alderen 10-19 år blir det mye surfing i løpet av uken. Da er det viktig å ha et
stabilt og raskt nett slik at ungdommen blir tilfredsstilt, sier han.
9000 på nett samtidig
Å levere Internett kafe, trådløst internett og TV kanaler til pressesenter, administrasjon, og andre sponsorer,
samt internett til over 25 000 daglige besøkende, krever mye av nettet, men ifølge Ellingsen byr ikke dette på
utfordringer.
- Vi leverer bredbåndstjenester til Ekebergsletta som kan ha inntil 9000 gjester på nettet, samtidig, så her
skal de som vil, kunne nyte godt av gratis internett, sier han.
200 kvadrat stand
Sammen med Altibox stiller Viken Fiber med egen stand på 200 kvadrat, hvor deltagerne kan surfe på
internett, se film, lade mobilen og delta i en rekke morsomme konkurranser. Det manglet ikke på deltagere
som var innom standen i fjor, og det forventes like mye aktivitet under årets cup som går fra 27. juli til 2.
august.
- Her kan de unge få et pust i bakken og lade opp til sine neste kamper. Vi låner ut PCer og iPader til
gjestene og de kan blant annet delta i konkurransen om å ta «slettas kuleste lagbilde» og vinne 50 000
kroner til laget sitt. Vi deler også ut premier daglig, så det lønner seg å ta seg en tur innom standen, sier Jon
Birger Ellingsen, som ønsker store og små hjertelig velkommen.
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Fakta om Viken Fiber
Viken Fiber er Norges største fibernettselskap. Vi bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester i
Østlandsområdet. Selskapet er en Altibox-partner, og har per i dag 100 000 kunder. Viken Fiber har rundt
160 ansatte og hovedkontor i Drammen. Selskapet eies av Lyse Fiberinvest AS (71 prosent) og
Energiselskapet Buskerud AS (29 prosent)
Om selskapet:
Om tjenestene:
Om Norway cup:

www.vikenfiber.no
www.epsi-norway.org/no/bransjestudier/telekom/bredband
www.epsi-norway.org/no/bransjestudier/telekom/digital-tv-distribusjon
www.norwaycup.no

