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Mavshack ingår samarbete med det ledande filippinska mediabolaget
GMA
Mavshack har ingått ett partnerskap med Filippinernas största mediekonglomerat - GMA Network Inc.
för att distribuera filippinskt innehåll i Mellanöstern, Nordafrika, Asien, Stillahavsområdet, Europa och
Karibien.
Från och med april 2019 kommer Mavshack distribuera GMA’s tre internationella kanaler: GMA Pinoy
TV, GMA Life TV och GMA News TV International och även premium VOD-content på mavshack.com.
“Vi är mycket glada över det här partnerskapet och genom det lyfter vi vår position till att bli den främsta
globala distributören av filippinskt innehåll, vilket utan tvekan också kommer att ta vår försäljning till
nya nivåer. Vi kommer ha ett nära samarbete med GMA som vår internationella partner för att få ut
GMA-innehåll till varje individ som vill titta på det, oavsett var i världen de befinner sig och oavsett vilken
enhet de vill använda.” säger Tommy Carlstedt, VD, Mavshack AB.
GMA Network Inc. är idag det ledande broadcast-företaget i Filippinerna och producerar toppklassiga
TV-program som är högt rankade. GMA har ett nätverk av 47 VHF och 41 UHF TV-stationer och även
26 radiostationer i Filippinerna. Bortsett från radio och TV så äger GMA även ett brett utbud av
medierelaterade enheter för programsyndikering, filmproduktion, distribuering och publicering av
musik, audiovisuell produktion och ny media. I mer än ett decennium har nätverkets internationella
innehåll utvidgats i 60 länder i Nordamerika, MENA, EU och APAC på olika plattformar (kabel, DTH,
IPTV).
GMA International’s vice VD och verksamhetschef Joseph Francia säger “partnerskapet med
Mavshack bidrar till att fler utflyttade filippiner kan få njuta av GMA’s flaggskeppsprogram såsom
Kapuso mo Jessica Soho, 24 Oras, Wowowin, Bubble Gang och annat topprankat Pinoyinnehåll via OTT.
Det öppnar även upp för oss att nå nya geografiska områden, såsom Karibien och södra
stillahavsområdet.”.
Användare av tjänsten har möjlighet att välja mellan två nya GMA-paket som lanseras på
www.mavshack.com samt via Mavshacks olika appar:
1) GMA Pinoy Pack - 3 TV-kanaler, GMA Pinoy TV, GMA Life TV, GMA News TV International och
tillgång till de senaste avsnitten av utvalda program
2) GMA On Demand - VOD av utvalda populära underhållningsprogram, nyheter och aktuella
program med samhällsinformation och filmer från GMA.
Dessa paket erbjuder kunderna oöverträffad flexibilitet och valmöjligheter som passar deras egna
unika behov.
Stockholm den 1:a mars 2019
Mavshack AB (publ)
För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08-1245179

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
1:a mars 2019 kl.08:45 CET.
Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers
och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser
genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den
senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på
www.mavshack.se

