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Hamar OL-Amfi velger Leteng AS
Storhamar Dragons ønsket å gjøre hockeykampene sine til en enda større 
opplevelse for tilskuerne. En gigantisk mediekube i taket i Hamar OL-Amfi 
ble løsningen, med utstyr fra Leteng AS.

I Hamar OL-Amfi har mediekuben gitt tilskuernes opplevelse en ny dimensjon.

Kuben er den første i sitt slag i 
norske ishaller. Den veier fire 
tonn, har en diameter på ni 
meter og fire skjermer på 140 
tommer.
 – Vår mediekube satte en ny 
norsk standard for hockey- 
kamper og andre arrangement, 
sier Espen Løvås, prosjektleder 
og tidligere markedssjef i Stor-
hamar Dragons.

Lønnsomt
Kramer-produkter brukes til 
distribusjon av videosignalet. 
Cat. 5-kabling til skjermene 
gir bilder med topp kvalitet. 
Tilskuerne fryder seg over 
bilder av scoringer og omstridte 
kampsituasjoner, intervjuer og 
Odds-oppdateringer. For Stor-
hamar Dragons gir reklame på 
skjermene gode inntekter.  

Interaktivitet med publikum
– Tilbakemeldingene har vært 
overveldende, forteller Løvås.
– Nå kan vi vise publikums 
MMS-bilder på skjermene. 
Videre jobber vi med et inter-
aktivt hockeyspill hvor utvalgte 
tilskuere styrer figurer i spillet, 
som blir vist i mediekuben. 

– Rask og faglig dyktig
Å få en slik kube i drift er et 
langvarig prosjekt med mange 
involverte. Løvås betegner Leteng 
AS som en rask og god leveran-
dør. Dokumentsenteret på 
Hamar var forhandler i prosjektet, 
og daglig leder Kim Skogheim 
vektlegger servicen fra Leteng AS. 
 – De er en god samarbeids-
partner og rådgiver, med stor 
faglig tyngde og solid produkt-
innsikt.

Digital skilting – et sterkt blikkfang
Med utstyr for digital skilting fra Leteng AS er grelle, 
håndskrevne plakater historie. Moderne teknologi gir deg 
muligheten til å skape effektive blikkfang over hele verden, og 
du sparer tid og kostnader.

Perfekt kvalitet, mange bruksområder
Med noen få tastetrykk formidles multimedieinnhold over lang 
avstand, med perfekt lyd- og bildekvalitet – hver gang. Digital 
skilting er fleksibelt, virkningsfullt og godt egnet for reklame, 
offentlig informasjon og bedriftsintern kommunikasjon.

Full kontroll
Med HD videodistribusjon oppdaterer og bytter du raskt og 
enkelt multimedieinnhold for digital skilting. Som administrator 
har du full kontroll over hvilket budskap du sender til utvalgte 
målgrupper, til utvalgte tidspunkt.

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning 
for audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper 
løsninger innen IT-management, presentasjon, digital skilting og «smarte 
hjem». Vi ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har i 
mer enn 20 år vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger
vi alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest
oppdaterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte
forhandlere over hele Norge.


