24h Technologies: Lanserar Truecast i samarbete med True Indonesia.
Stockholm/Jakarta 2013-04-10
Truecast är ett joint venture mellan 24h Technologies och True Indonesia där 24h’s teknik
används i True’s nät. Till skillnad från Mavshack skapar användarna sitt eget innehåll och laddar
upp på Truecast. Ambitionen är att bli Indonesiens största inhemska sociala videosajt.
Intäkter kommer genereras genom annonsering. Truecast har ett team av annonsförsäljare som
redan börjat bearbeta marknaden. Vi räknar med att bolaget kommer att visa positivt kassaflöde
inom 3-6 månader.
Truecast strävar efter att erbjuda en kvalitativ videoblogg i Indonesien genom att presentera
innehållet i HD-kvalitet (High Definition). Truecast har till skillnad från andra konkurrerande
tjänster som t ex YouTube direkt koppling till Indonesiens infrastruktur, vilket möjliggör
snabbare överföringshastighet och minimerade risker för driftstopp och överbelastning.
Indonesien har omkring 240 miljoner invånare och antalet internetanvändare ökar snabbt.
Landet uppskattas idag ha över 50 miljoner internetabonnenter, och av dessa använder 87 %
sociala medier i någon form.
Marshall Jahja, VD på True Indonesia kommenterar lanseringen:
- Nu har Indonesien äntligen en egen videobloggtjänst, TrueCast!
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Om Mavshack.com
Mavshack.com har i dag ca 1500 filmer, musikvideos och konserter från flertalet filippinska
innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media och Star Cinema.
Mavshack.com är störst i världen på filippinsk film.
Om Mavshack Facebook
Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns
Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med indonesisk och filippinsk film, samt på
den nordiska marknaden med västerländsk film.
Om Truecast
Truecast.tv är den enda användarbaserade streamingtjänsten baserad i Indonesien. Siten drivs i
samarbete med internetleverantören True Indonesia.
Om 24h Technologies AB (publ)
24h Technologies AB (publ) med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver
Mavshack.com, en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Bolaget tillhandahåller också
teknologi för att streama media på ett kostnadseffektivt sätt vilken bland annat används av 24h’s
dotterbolag Truecast.tv i Indonesien.
24h Technologies AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.

