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INTUITIIVINEN, MUKAANSATEMPAAVA JA 
EXCLUSIIVINEN: 

KOE LE MANSIN 24 TUNNIN AJO 
ENNENNÄKEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA UUDELLA 

EUROSPORT PLAYERILLA 
 

Uudistuneen Eurosport Playerin avulla käyttäjä pääsee itse vaikuttamaan 
katsomiskokemukseensa enemmän kuin koskaan ennen. 

 
Pariisi, 11. kesäkuuta 2015 - Eurosport, Euroopan johtava urheilukanava, on tänään julkaissut uuden 
version online-palvelustaan, Eurosport Playerista. Eurosport Playeria voi käyttää selaimen kautta 
osoitteessa www.eurosportplayer.fi tai lukemattomien eri laitteiden kautta, kuhunkin alustaan 
kustomoidulla sovelluksella. Uusi versio julkaistiin juuri sopivasti ennen moottoriurheilukauden 
kohokohtaa, Le Mansin 24 tunnin ajoa. Kesän ja syksyn aikana Eurosport Playerin kautta voi seurata 
mm. pyöräilyn Ranskan ympäriajoa, tenniksen US Openia ja jalkapallon Saksan pääsarjaa 
Bundesliigaa. Myös muita lähetysoikeusjulkistuksia on luvassa lähikuukausina.   
 
“Eurosport Player, Eurosportin tv-kanavat internetissä tarjoava palvelu mahdollistaa käyttäjille pääsyn 
moniin bonuskanaviin, second screen –kokemukseen lähes millä tahansa laitteella, 14 kielellä 52 
maassa,” sanoo Arnaud Maillard, VP Digital Media, Discovery Networks International & 
Eurosport. “Le Mans 24 tuntia on kiistatta yksi tärkeimmistä tapahtumistamme ja erinomainen 
mahdollisuus esitellä uudistunutta Eurosport Playeria. Yksinkertaistetun käyttöliittymän ja enemmän 
käyttäjän muokattavissa olevan palvelun avulla voimme tarjota entistä paremman kokemuksen missä 
vain, milloin vain.” 
 
Eurosport Playerin kautta, moottoriurheilun ystävät pääsevät nauttimaan Le Mansin 24 tunnin 
kilpailusta uskomattoman monipuolisella tavalla. Maailman vanhin ja tunnetuin autokilpailu näkyy 
laajemmin kuin koskaan televisiohistoriassa Eurosport Playerilla. Katkeamaton, mainokseton ja 
korkealaatuinen nettilähetys on muokattavissa pitkälti käyttäjän itsensä haluamalla tavalla.  
 
Uudistuksia, joihin käyttäjät pääsevät käsiksi Le Mansin 24 tunnin ajon alkaessa ovat: 
 

 Suora lineaarinen lähetys: Eurosportin tv-kanavat internetissä koko ruudun kokoisina. Käyttäjä 
voi yhdellä klikkauksella vaihtaa kanavalta toiselle. 

 24 tunnin suora lähetys – tarjontaa kellon ympäri suoraan Le Mansista ilman 
ensimmäistäkään katkoa.. 

 Second screen -palvelu (tilastot, uutiset, twiitit) ja lisäfeedit ruudulle ilman, että varsinainen 
lähetys katkeaa. Katsojat voivat myös saada syötteitä yhdeksältä Eurosportin 
uutistoimitukselta. 

 360°-tarjonta: valittavissa useita kameroita ja kuvakulmia, mukana lukuisia in-car -kameroita.  

 Helposti löydettävää sisältöä: intuitiivinen kanavanavigointi, hälytykset ja ilmoitukset, sekä 
nykyaikainen ohjelmaopas. 

 Elä uudelleen kisan parhaat hetket. Voit kelata suoraa lähetystä koska vain taaksepäin jopa 
kolme tuntia. Palvelun aikajanalta voit helposti poimia kohokohtia ja katsoa ne uudestaan. 

 
Autourheilun ystäville on tarjolla myös mahdollisuus kurkistaa kulissien taakse Le Mansissa. 
Eurosportin kuvausryhmät tallentavat tapahtumat kaikkien suurimpien automerkkien kuten Audi, 
Porsche, Toyota ja Nissan varikkopilttuista. Viimeisimmän viiden vuoden aikana Le Mansin kisa on 
kerännyt keskimäärin 16,5 miljoonaa katsojaa Eurosportilla. Ennätyksenä vuosi 2013, jolloin 
silmäpareja vastaanottimien ääressä oli parhaimmillaan 18 miljoonaa.  

http://www.eurosportplayer.fi/
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Eurosportin kontaktit 

Yann Sparfel, ysparfel@hopscotch.eu, +44 208 133 3140 

Oliver Springgay, ospringgay@eurosport.com, +33 1 40 93 81 42; +33 7 60 14 71 83  

Gerdine Lindhout, glindhout@eurosport.com, + 33 1 40 93 83 61; +33 7 62 61 58 94 

 

 
Kuvat 
http://media.eurosport.com/identification?token=1624-NEWJTW4N1MNO049 
 
 
Video 
https://vimeo.com/128578836 
 
 
EUROSPORT GROUP 
 
Eurosport Group on Euroopan johtava urheilukanava. Osana Discovery Communicationsia, maailman 
suurinta maksutv-operaattoria, Eurosport on omistautunut tarjoamaan poikkeuksellisen korkeatasoista 
urheiluviihdettä. Eurosport tavoittaa kanavillaan 222 miljoonaa kumulatiivista tilaajaa 91 maassa 
Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Afrikassa ja Lähi-idässä. Lippulaivakanava Eurosport on 
Euroopan levinnein televisiokanava, mikä vuosittain lähettää yli 5000 tuntia suoraa urheilua 137 
miljoonaan kotiin 54 maassa 20 selostuskielellä. Eurosport.com on Euroopan suurin urheilun 
verkkosivusto, mikä kuukausittain tavoittaa yli 23 miljoonaa uniikkia kävijää. Eurosport Events on 
Eurosport Groupin tapahtumaorganisaatio. Lisätietoja corporate.eurosport.com 
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