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The Pirate Bay-gründer Peter Sunde er bekreftet til Fiberdagen
Disruptiv innovasjon står sentralt når Peter Sunde entrer scenen på Fiberdagen som Broadnet arrangerer
på Chateau Neuf den 12. mars. Sunde var en av flere gründerne som gjorde fildeling tilgjengelig via
BitTorrent-teknologi via nettsiden The Pirate Bay.
The Pirate Bay ble veldig populært, og hadde på det meste mange titalls millioner av brukere og omtalte
seg selv verdene største «BitTorrent-tracker»
Peter Sunde har vært med å påvirke endringen av verdikjeden i den mektige underholdningsindustrien
gjennom sin disruptive innovasjon på nettstedet. I dag er The Pirate Bay tatt ned fra internett, men
teknologien har ligget til grunn for flere av dagens mest kjente kommersielle strømmetjenester.
Petter Sunde vil fokusere på fremtid og behovet for kapasitet for å utnytte teknologi som er tilgengelig, og
som blir tilgjengelig i tiden som kommer. Fildeling, og etter hvert strømmetjenester, har endret våre vaner
og gjort at behovet for båndbredde har eksplodert. Denne utviklingen vil fortsette i stor hastighet. Nye
tjenester kommer kontinuerlig til både i privat- og bedriftsmarkedet, og sammen vil disse drive behovet for
båndbredde enda høyere.
Andre foredragsholdere på Fiberdagen er blant andre Amazon Web Services, Samferdselsministeren og
British Telecom.
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Om Fiberdagen:
Fiberdagen arrangeres for tredje gang i Chateau Neuf den 12. mars i Broadnets regi. Fokuset er sluttbruker og hva fiber til slutt er
med å muliggjøre for privatpersoner og bedrifter. Deltakerne er fra mange bransjer inkludert, bank, forsikring, rekruttering og rene IT
og Telecom bedrifter. Fiberdagen inneholder spennende foredrag av blant annet Amazon Web Services, The Pirate Bay og
Samferdselsministeren, blandet med utdelingen av Fiberprisen og underholdning. Fiberprisen deles ut til en organisasjon eller
bedrift som kan vise til økt effektivitet, bedre sluttkundeprodukt og økt kundetilfredshet etter å ha tatt i bruk fiber. Tidligere har blant
annet NRK, NETFLIX og Toril Nag vunnet denne prisen.
Om Broadnet:
Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor. Broadnet er
en nasjonal aktør med eget landsdekkende fibernett har suveren dekning til bedrifter i hele Norge. Med 40.000 kilometer fiber som
knytter sammen over 90 norske byer fra nord til sør garanterer Broadnet maksimal sikkerhet og stabilitet hele veien til norske
bedrifter. Broadnet eies av EQT – Nord-Europas ledende private equity-selskap.
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