PERSBERICHT

2de Norkring DAB+ Forum
(Antwerpen – 16 maart 2016) –Vandaag vond het 2de Norkring DAB+ Forum plaats in
Antwerpen met meer dan 100 aanwezigen.
De Overheid lichtte de toekomst van radio in Vlaanderen toe maar ook werd er o.a.
ingegaan op de integratie van DAB+ in de autosector en het visuele aspect van DAB+.
De volledige agenda vind je op www.digitalradio.vlaanderen
In lijn met eerder aangekondigde berichten lanceerden Caroline Uyttendaele
(Directeur, team mediabeleid, departement CJSM) en Bart Bosmans (CEO Norkring
België) met een druk op de knop 2 bijkomende DAB+ uitzendgebieden (Limburg en
Antwerpen). West- en Oost-Vlaanderen volgen later deze maand.
Hierdoor is in het grootste deel van Vlaanderen een perfect digitaal HD radiosignaal te
ontvangen. De theoretisch berekende dekking vind je op
www.digitalradio.vlaanderen/dekking/
Ook werd de allereerste smartphone getoond die is uitgerust met DAB+ : de LG Stylus
2 DAB+. Concreet luister je naar de radio vanop je smartphone met een hoge digitale
geluidskwaliteit, zonder verbruik van data uit je internetbundel.
Een primeur, rechtstreeks uit Parijs waar hij een dag eerder op de Radiodays Europe
2016 officieel de wereld inging.
DAB+ is en blijft de toekomst en biedt tal van innovatieve mogelijkheden: extra
nieuwsinformatie, betere verkeersinformatie, slideshows met afbeeldingen van logo’s,
artiesten, webcambeelden,…
Norkring België staat als DAB+ licentiehouder in voor de distributie van het digitale
signaal door de ether.
www.digitalradio.vlaanderen

Over Norkring België – www.norkring.be
Norkring België is een netwerkoperator met een eigen omroepnetwerk en uitzendlicenties voor
draadloze digitale televisie, digitale radio en andere digitale datatoepassingen in Vlaanderen en
Brussel. Sinds 2009 is Norkring België de eigenaar van het zenderpark in Vlaanderen en
Brussel. In 2009 verwierf Norkring België ook de licenties voor het aanbieden van een televisieen radio-omroepnetwerk en de bijhorende digitale frequentiepakketten.
Perscontact:
Voor meer informatie over Norkring België en zijn activiteiten, kunt u contact opnemen met
Kristien Boels – Marketing & Communications manager, M 0496/078977,
kristien.boels@norkring.be

