
 
 
 

 
 
 

Samsung tarjoaa virtuaalilähetyksiä 
Lillehammerin nuorten olympialaisista 

 
Nuorten olympialaiset heräävät henkiin virtuaalisina Samsung Gear VR:llä. VR-lähetyksiä voi seurata 11.-21. 

helmikuuta. 

 

Espoo 3. helmikuuta 2016 – Olympialaisten virallinen yhteistyökumppani Samsung julkistaa 

tänään uuden olympia-aloitteen, jonka tarkoitus on yhdistää maailma inspiraation ja 

yhteenkuuluvuuden voimalla, Lillehammerin nuorten talviolympialaisten 2016 aikana. 

  

Samsung Galaxy Studiot tulevat aktivoimaan Lillehammerin olympiakylää useilla tapahtumilla 

ja ainutlaatuisilla virtuaalisilla ohjelmasisällöillä. Lisäksi Samsung tulee levittämään 

olympiahenkeä ja nuorten fanien tunnelmia kisoista monikanavaisella ”The Only Way To 

Know” -markkinointikampanjalla. 

 

– Nykypäivän haasteiden kohtaaminen voi olla nuorelle pelottavaa. Olemme sitoutuneet 

tarjoamaan mahdollisuuksia ja hankkeita, jotka ovat suunniteltu inspiroimaan nuoria ja 

kannustamaan heitä pitämään kiinni haaveistaan ja unelmistaan. Samsung on ylpeä 

voidessaan levittää nuorten talviolympialais-tunnelmaa Lillehammerin lisäksi ympäri 

maailman virtuaalitodellisuuden avulla, sanoo Samsung Electronicsin Vice President of 

Global Marketing, Younghee Lee. 

 

Lillehammerissa on ensimmäisen kerran mahdollista kokea olympia-tapahtumia 

virtuaalitodellisuudessa. Samsung tarjoaa yhdessä kansainvälisen olympiakomitean kanssa 

Gear VR -virtuaalilaseilla katseltavia suoratoistolähetyksiä olympialaisten avajaisista ja 

kisatapahtumista. Lähetykseen osallistuvat pääsevät ensimmäistä kertaa virtuaalisesti 

kokemaan olympiastadionin yleisön energian, kun urheilijat astelevat kentälle. 

  

– Samsung on pitkäaikainen kansainvälisen olympiakomitean yhteistyökumppani, joka on 

uskollinen olympiafaneille sekä olympialaisten että nuorten olympialaisten aikana. Olemme 

otettuja, että voimme tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ensimmäistä kertaa tarjottavassa 

VR-suoratoistolähetyksissä, jolla venytämme rajoja niin itse tapahtumassa kuin 

kotikatsomoissakin, sanoo IOC Television & Marketing Services toimitusjohtaja, Timo 

Lumme. 

 

Koe urheilun intohimo: The Gear VR Experience 

Samsung Gear VR -virtuaalilasien avulla käyttäjät pääsevät helmikuun 12. uppoutumaan 

avajaisseremonioiden tunnelmaan ja saamaan 360 asteen kokemuksen olympiasoidun 

sytyttämisestä, avajaisseremoniasta ja Parade of Nations -kulkueesta. lisäksi Samsung tulee 

tarjoamaan päivittäin VR-kohokohtia eri olympialajeista, kuten kelkkailusta, lumilautailusta, 

taitoluistelusta, mäkihypystä ja monesta muusta lajista. 

 

Gear VR:n omistajat voivat seurata VR-lähetyksiä 11.-21. helmikuuta*. Myös Lillehammerin 

kisavieraat voivat kokea olympialaisten VR-kohokohdat eri puolille kaupunkia sijoitetuissa 

Samsung Galaxy Studioissa. Studioissa pääsee myös testaamaan omia rajoja 4D -

virtuaalielämyksellä, joka laittaa käyttäjän mäkihyppääjän monoihin hyppytorniin. 

 



 

 

Nuoret lähettiläät jakavat olympiatunnelmia 

Kansainvälisen olympiakomitean valitsemat 47 nuorta lähettilästä jakavat sosiaalista sisältöä 

nuorten olympialaisten aikana. Neljättä kertaa järjestettävän The Young Ambassadors -

ohjelman lähettiläät on valittu 39 maasta. Ohjelman tavoitteena on kannustaa nuoria 

uteliaisuuteen ja pysymään aktiivisena liikunnan avulla. Nuoret lähettiläät tuottavat inspiroivaa 

sisältöä Galaxy S6 edge+ -puhelimilla.  Nuorten talviolympialaiset 2016 

järjestetään Lillehammerissa, Norjassa 12.-21. helmikuuta 2016. 

 

Samsung olympialaisissa 

Samsung osallistui olympialaisiin ensimmäisen kerran Soulissa 1988 paikallisena sponsorina. 

Vuoden 1998 Naganon talviolympialaisista lähtien yhtiö on toiminut kansainvälisen 

olympiakomitean virallisena yhteistyökumppanina langattomien viestintälaitteiden 

tuoteryhmässä ja tarjonnut kisaorganisaatiolle oman langattoman viestinnän alustan nimeltään 

Wireless Olympic Works (WOW) ja matkapuhelimia. Innovatiivisen matkapuhelinteknologian 

avulla olympiayhteisö pääsee nauttimaan reaaliaikaista sijaintitietoihin perustavasta 

informaation välityksestä, interaktiivisesta kommunikoinnista ja mobiilimaksujärjestelmästä. 

Samsung on osallisena useassa olympia-kampanjoissa, joiden tavoitteena on lisätä 

kiinnostusta olympialaisia kohtaan, ja mahdollistaa fanien osallistumisen olympialaisiin 

mobiiliteknologian avulla. Samsung jatkaa olympialaisten virallisena yhteystyökumppanina Rio 

2016, PyeongChang 2018 ja Tokyo 2020 -olympialaisissa. 

 
*Gear VR vaatii toimiakseen yhteensopivan älypuhelimen, lisätietoa. 

 
Lisätietoja: 
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Lisätiedot ja testilaitteet: Simo Arvo, OSG Viestintä, simo.arvo@osg.fi, p. 040 132 5682 
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Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla 
uudelleen määritämme ihmisten käsitykset televisioista, äänentoistolaitteista, älypuhelimista, tableteista, wearables-
laitteista, kameroista, kodinkoneista, tulostimista, ammattinäytöistä, SSD-levyistä, muistikorteista, lääketieteellisistä 
laitteista, puolijohteista ja LED-tuotteista. Älykoti- ja Digital Health -ratkaisumme ovat osoitus siitä, että olemme myös 
johtava toimija esineiden internet -tuotealueella. Palveluksessamme on 319 000 työntekijää 84 maassa ja vuotuinen 
myyntimme on 172 miljardia euroa. Lisätietoja Samsungista osoitteessa: www.samsung.com/fi ja virallisessa 
blogissamme: http://news.samsung.com/global/ 
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