Mavshack: Mavshack deltar i internationell filmfestival i Manila
Mavshack kommer att delta vid en av Sydostasien främsta film festivaler, International
Film Expo (IFX), den 6-7 september på SMX Convention Center i Manila.
"IFX Expo samlar världens mest framstående aktörer inom filmindustrin som där visar
upp det senaste inom den globala filmmarknaden. Mer information om filmfestivalen
finns på http://ifx.ph . Intresset för Mavshack är stort och redan innan festivalen har
bolaget kontaktats av över ett dussin producenter och studios som önskar boka in möten
under festivalen.
Mavshack kommer att vara strategiskt beläget direkt intill ingången till filmfestivalen,
med största möjliga exponering. Montern är innovativ och utstrålar Mavshacks
varumärke. Här kommer intresserade kunna ta del av live web streaming samt även
upptäcka Mavshacks nya App som finns tillgänglig på iTunes och Android's Playstore.
Hela montern är en specialbyggd monter som är planerad att användas vid likanande
evenemang i Sydostasiatiska.
"Årets filmfestival kommer att innehålla deltagare såsom Taipei Film Commisison,
Sapporro, Asia Pacific Film Institute, Movie France, South Korea MBC och många fler",
säger Jerry Lozano, Global chef för Mavshack, Filippinerna. "De regionala deltagarna var
en av avgörande faktor för vårt medverkande på IFX i år ", sade Lozano.
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Om Mavshack.com
Mavshack.com har i dag ca 1500 filmer, musikvideos och konserter från flertalet
Filippinska innehållslevernatörer 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 Indisk, Indonesisk och Filippinsk
film, samt på den nordiska marknaden med västerländsk film.
Om Mavshack AB (publ)
Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta, driver en av
de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade
portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom
månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 700
000 "följare" tar del av reklamfinansierade filmer (B2B). Vi säljer också vår
kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B).
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.

