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Ny mobildatarekord under EM-kamp mod
Rusland
Herrelandsholdets bedrifter ved EM i fodbold har for alvor bidt sig fast i
befolkningen.
Til den afgørende puljekamp mod Rusland mandag aften blev der sat rekord
for brug af mobildata hos landets næststørste teleselskab, Telenor.
Selskabet flyttede 55 procent mere mobildata i netværket end på en normal
mandag.

- Vi kan se på tallene, at interessen for at streame EM-kampene med dansk
deltagelse er meget stor. Dataforbruget eksploderer især, når det er DR, der
viser kampene, fordi hele befolkningen har adgang til deres tjeneste. Og
mandag aften blev trafikken yderligere øget af, at flere også samtidig kiggede
med på Belgiens kamp mod Finland, der blev spillet sideløbende med
Danmarks kamp, siger Jesper Mølbak, netværksekspert i Telenor.
Støt stigende dataforbrug
Danskernes mobildataforbrug er i øvrigt støt stigende, og den øgede trafik i
mobilnetværket under EM-kampene viser også, at flere vælger at streame
kampene fremfor at se traditionelt flow-tv.
- Det betyder også, at mobildatarekorden måske allerede kan stå for fald
lørdag aften, når Danmark møder Wales i ottendedelsfinalen, siger Jesper
Mølbak.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og internet.
Vores mål er at skabe sammenhæng i vores kunders digitale liv og i det danske
samfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i innovation og i udvikling af den
danske teleinfrastruktur.
Telenor er Danmarks næststørste teleselskab og en del af Telenor-koncernen, som
opererer i hele Norden og i Asien, og på verdensplan hjælper vi 186 millioner
kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1.100 medarbejdere, har 40
butikker fordelt over hele Danmark og gør hver dag vores yderste for at gøre det
nemt for vores kunder at kommunikere og sikre deres forbindelse på både mobil
og internet. I Danmark er CBB Mobil også en del af Telenor-familien. Du kan læse
mere om os på www.telenor.dk.
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