Spar penge med
Canal Digital via
internettet og
PowerNet

Glostrup, november 2015

Nu kan I få en økonomisk tv-løsning
med fremtidssikring på alle kanaler
Med Canal Digital kan du altid forkæle hotellets gæster med tv i den bedste kvalitet. Og i samarbejde med PowerNet
kan vi nu maksimere tv-oplevelserne og minimere jeres omkostninger på én og samme tid.

Spar penge med Canal Digital via internettet og PowerNet
Vores samarbejde med PowerNet betyder, at jeres hotel kan slippe for en masse udgifter og ikke længere skal
bruge kostbar tid på at administrere tv-kanaler.
∆ I skal ikke bruge penge på køb, drift og vedligeholdelse af egen hovedstation
∆ Ingen kortafgifter eller løbende justering af paraboler
∆ Intet behov for at trække ekstra kabler - signalerne kan køre ud til alle værelser via eksisterende interneteller antennekabler

Canal Digital leverer tv-kanalerne til PowerNets hovedstation, der streamer signalerne direkte til jer via internettet.
I skal bare have en server og en internetforbindelse med kapacitet til at modtage signalerne. Det kan vi også hjælpe
jer med.
Tv à la carte
Hos os er du ikke bundet af tv-pakker, men kan frit vælge mellem alle vores kanaler med nyheder, sport, børneprogrammer, underholdning, film etc. I kan endda variere kanal-mulighederne fra værelse til værelse - fx børnevenlige
programmer i familierum og masser af film i enkeltværelserne. Og I kan tilpasse jeres udbud efter årstiderne og evt.
vælge at betale for færre kanaler i lavsæsonen.
Ring 70 70 25 75 og hør mere
Kontakt os nu, så vi sammen kan finde den fremtidssikre tv-løsning, der er bedst og billigst for jer.
Med venlig hilsen
Canal Digital Danmark A/S og PowerNet Aps

Ring 70 70 25 75 Vi glæder os til at hjælpe jer med at få en endnu bedre
tv-løsning, som giver jer lavere omkostninger og ekstra glade kunder
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