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Canal Motor en TV kanal for motorsport interesserte.
Vi retter oss mot de som er interessert i motorsport være bil, båt, motorsykkel,
fly, sikkerhetstrafikk og generelt kulturen innen dette fartsfylte miljøet.
I våre sendinger 24/7-365 så byr vi på:
- Nyheter om bil, båt, motorsykkel, fly … rett og slett alt innen motorsport.
- Fyldige sendinger fra auto messer med dybde journalistikk og tett på samtaler.
- Reportasjer fra forskjellige arrangementer innen de fleste sjangere av
motorsport.
- Tester av biler, båter og motorsykler samt alt annet gøy – sender vi hyppig.
- LIVE TV
- TV Guide på Facebook og www.canalmotor.no
Canal Motor Appen laster man ned gratis og enkelt hos App Store og Google Play.
Canal Motor er Norges og Nordens eneste rendyrkede motorkanal som sender
24/7–365. TV seere anno 2017 ser oss hvor enn det skal være via Canal Motor
Appen lastet ned fra App Store eller Google Play. Stadig flere Smart TV
produsenter har nå gått inn for å ha Canal Motor Appen ferdig lastet ned som en
del av standard pakken.
Mens TV-titting en gang i tiden begrenset seg til kabel i stua eller andre rom, har
Canal Motor sendingene i dag på en mengde ulike plattformer slik at vi når alle
seerne med våre sendinger 24/7-365 på Smart telefon, Nettbrett, Laptop, Smart
TV etc. – Vi har som mål å tilby Canal Motor på alle plattformer der seerne våre
er når de vil se motorsport.
Derfor er vi svært glade for å kunne tilby alle våre sendinger på vår egen Canal
Motor TV-App som man enkelt laster ned gratis hvor enn man måtte være i
verden.
Vi så tidlig at gamle metoden med lineær tv ikke passet inn for våre TV titteren
anno 2017 - kundene etterspør underholdningen i langt større grad når det
passer og da med alt av innhold tilgjengelig på ett sted. Den er både
brukervennlig og har et bredt spekter.
Selve appen fungerer veldig likt som variantene du kjenner fra før.
Apple TV er veldig gode på å presentere innhold til den store TV-skjermen,
Nettbrett, Smart TV, Smarttelefoner og i kombinasjon med alt vi distribuerer
mener vi at dette blir knall TV.

Vi vil også understreke at appen er gratis å laste ned, og det koster ingenting å
bruke den. For å kunne bruke Canal Motor – appen må du ha en fjerde
generasjon Apple TV (modellen som ble lansert i fjor), eller årets Apple TV 4K.
Last ned Canal Motor TV- appen i dag! Vi setter også stor pris på eventuelle
tilbakemeldinger via vår Facebook-side. Vi er kjent for å lytte til vårt publikum
det har vi gjort siden 2004.
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