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VIASAT LANSERER VIASPORT
Mandag 4. september lanserer Viasat fire nye sportskanaler under
merkenavnet Viasport. De tidligere kanalene Viasat Sport, Viasat Motor,
Viasat Hockey og Viasat Fotball utgår, og Viasport +, Viasport 1, Viasport 2 og
Viasport 3 ser dagens lys. På Viasport-kanalene finner man eksklusive,
internasjonale sportsrettigheter, og til sammen utgjør disse fire kanalene
landets råeste sportspakke.
Viasat endrer kanaltilbudet mandag 4. september og lanserer sin nye
merkevare Viasport og fire nye sportskanaler; Viasport +, Viasport 1, Viasport
2 og Viasport 3.

Viasport har eksklusive rettigheter til de aller største idrettene i verden, blant
annet;
•

•
•
•
•

Fotball (UEFA Champions League, La Liga, Serie A, Ligue 1,
Championship, FA-Cup, Ligacup, Æresdivisjonen,
privatlandskamper)
Hockey (NHL)
Motorsport (Formel 1, Moto GP, NASCAR, V8 Supercars)
Håndball (EHF Champions League, tysk Bundesliga herrer)
Amerikansk fotball (NFL)

Seerne får nå mer direktesendt sport enn noen gang tidligere. Det blir blant
annet over tusen direktesendte fotballkamper i løpet av et år på Viasportkanalene, samt enda flere studiosendinger. Kort oppsummert; Viasport sender
verdens største idretter - når det skjer.
«Under Viasport samler vi de mest ettertraktede sportsrettighetene under én
merkevare. Viasports fire nye sportskanaler har et mer fleksibelt oppsett enn
våre tidligere kanaler, dermed kan vi løfte frem og utnytte sportsrettighetene
våre bedre. Det betyr at vi kan tilby enda mer sport til seerne våre enn vi har
gjort før», sier administrerende direktør i Viasat, Vegard Klubbenes Drogseth.

Det er de samme rettighetene som har blitt vist på Viasat-kanalene tidligere,
og i tillegg har MTG nylig skaffet seg helt ferske rettigheter, som engelsk
fotball – Championship, FA-Cup, Ligacup – og tysk Bundesliga håndball. De
nye sportskanalene vil også by på et enda større utvalg av direktesendte
kamper, flere studiosendinger, dyptgående analyser, intervjuer, reportasjer,
høydepunkter og tilbakeblikk.
«Viasport skal være den ledende leverandøren av underholdningsopplevelser
innen sport. Med eksklusive Formel 1-løp, Manchester United og Liverpool
tilbake i UEFA Champions League, Zuccarello som briljerer i NHL og
Ødegaard i den nederlandske Æresdivisjonen bør Viasport være et førstevalg
for sportsinteresserte», slår Drogseth fast.
Viasport blir gjennom Viasats nye distribusjonsavtaler tilgjengelig for mange

TV-seere i grunnpakkene de har hos sin TV-leverandør.
Fra 4. september vil man på www.viasport.no eller med Viasport-appen finne
en oversiktlig TV-guide som viser hva vi sender hvor, og til hvilken tid.

Viasat Broadcasting er en del av Modern Times Group (MTG). MTG (Modern Times
Group MTG AB (publ.)) er et digitalt og internasjonalt ledende
underholdningskonsern. Vi former fremtiden for underholdning ved å gi
forbrukere innhold der de selv ønsker det. Våre merkevarer strekker seg fra TV og
radio, til neste generasjons underholdningsopplevelser i eSport, digitale
videonettverk og online gaming. MTG har sitt opphav i Sverige, og våre aksjer er
notert på Nasdaq Stockholm ('MTGA' og 'MTGB'). Besøk www.mtg.com for mer
informasjon. Viasat Broadcasting driver fri-tv- og betal-tv-kanaler som er
tilgjengelige på Viasats egne satellitt-tv-plattformer og tredjepartsnettverk, og
selskapet distribuerer også tv-innhold via internett.
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