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Manny Pacquiao’s titelmatch streamas globalt av Mavshack
Titeln i weltervikt står på spel när Manny Pacquiao utmanar regerande världsmästaren Lucas
Matthysse i Kuala Lumpur, Malaysia den 15:e juli där Mavshack har tecknat avtal om
rättigheter att streama matchen.
Avtalspart är GMA International från Filippinerna, och avtalet täcker bland annat Indien,
Pakistan, Vietnam, Laos, Macau, Myanmar, Singapore, Hong Kong samt Taiwan. Några andra
länder av signifikans är Kuba, Dominikanska republiken, Jamaica, Haiti och Panama. Totalt
ingår rättigheter för streaming i 45 länder i denna uppgörelse.
Formen för detta evenemang är ”pay-per-view” där kunderna betalar för unik access till
matchen. Matchen omnämns i global media som en av sommarens mest spännande
boxningsmatcher då Matthysse innehar världsmästartiteln och således även mästarbältet för
WBA i weltervikt.
Matchen kommer att streamas via Mavshacks existerande plattform och webbplatsen där
kunderna skapar konto och betalar för matchen är: ppv.mavshack.com.
”Vi ser fram emot att sända ett attraktivt och efterfrågat live-evenemang för global
distribution, detta är ett stort steg för oss och även ett kvitto på företagets hårda arbete”;
säger Tommy Carlstedt, VD för Mavshack AB. ”Jag är mycket tacksam över att GMA
International har valt oss som streamingpartner för sommarens mest intressanta
boxningsmatch. I de länderna vi har rätt att streama bor mer än 1.75 miljarder människor
och marknadsföringen för evenemanget har redan startat.”
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Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a juni 2018 kl. 10:00 CET.
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