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örköp av blockbusterfilmen
blockbusterfilmen Felix Manalo
Mavshack erbjuder förköp
Blockbuster-filmen
filmen Felix Manalo har global digital premiär den 30 december.. Inför den kommande
julhelgen erbjuder Mavshack fans över hela världen möjlighet att i förväg köpaa filmen som gåva eller
för eget bruk.
Mavshack och filippinska produktionsproduktion och distributionsbolaget Viva Entertainment
marknadsför och säljer filmen Felix Manalo via försäljningsportalen www.felixmanalo.ph som
utvecklats och drivs av Mavshack.
Mavshack Försäljningspriset är 10 USD. I priset ingår rätten att
streama och ladda ned filmen samt en 30 dagars prenumeration av Mavshacks
streamingtjänst. Mavshack betalar
betala en royalty för de exklusiva globala digitala rättigheterna
som bygger på intäkternas
as storlek.
storlek Mavshack tillhandahåller den tekniska lösningen avseende
streaming, nedladdning och betalningssystem.
Filmen är baserad på pastorn Felix Manalos livshistoria. I Filippinerna är Felix Manalo känd
för sitt starka spirituella engagemang och stora bidrag till samhället. Sedan filmen släpptes på
bio i oktober 2015 slagit två Guinnessrekord,
G
däribland: ”Världens
ärldens största publik vid en
filmpremiär”*.
*. Den har också visats i flera asiatiska länder, USA samt i större europeiska
länder såsom England, Italien och Frankrike. Den globala digitala premiären är nästa steg i
filmens globala lansering.
*Information om filmens världsrekord: http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/10/philippine-filmhttp://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/10/philippine
portraying-%E2%80%9Cfelix-manalo%E2%80%9D
manalo%E2%80%9D-breaks-two-world-records-at-this-weeken
weeken-399601

För mer information vänligen kontakta:
VD Anders Lindén, Telefon: 08 12451790

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV
TV-tjänst
tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via
internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket
av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara
valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad
teknikplattform.
Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

