
 

 

Uutiskirje medialle 

3. tammikuuta 2013 

 

Netflixissä juuri nyt 

 

Netflixiin ilmestyy jatkuvasti lisää sisältöä. Lähetämme sinulle tietoa mielenkiintoisista tv-sarjoista ja 

elokuvista Netflixissä tämän uutiskirjeen välityksellä joka toinen viikko. 

Uusi vuosi, uudet kujeet – ja tottakai uutta sisältöä! Vuodenvaihteessa Netflixiin ilmestyi suurta 

kansainvälistäkin suosiota saanut Stieg Larssonin Millenium-trilogia. Miehet, jotka vihaavat naisia, Tyttö, joka 

leikki tulella sekä Pilvilinna, joka romahti ovat nyt katsottavissa erikoispitkinä versioina. 

Valikoimaamme tuli myös suuri erä erilaisia tv-sarjoja. Uusia tulokkaita Netflixissä ovat esimerkiksi The 4400, 

The Ropes ja Life Unexpected. Uusia kausia on ilmestynyt esimerkiksi supersuositusta Mad Men -sarjasta 

sekä sarjoista Dexter ja Weeds. 

Haluatko koodin, jolla voit kokeilla Netflixiä ilmaiseksi? Onko sinulla kysyttävää Netflixistä? Ota yhteyttä Päivi 

Vuolteeseen, paivi.vuolle@cocomms.com, puh. 050 535 4899 

Jos et halua jatkossa uutiskirjettä Netflixiltä, kirjoita sähköpostin otsikkokenttään ”Pois Netflix-listalta" ja 

vastaa tähän viestiin. 

 

Hyvää alkavaa vuotta 2013 Netflixin parissa! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Millenium Trilogia, pidennetty versio 
 
Stieg Larssonin Millenium-trilogia on saanut maailmanlaajuista 
suitsutusta osakseen. Alkuperäiset ruotsalaiselokuvat Miehet, jotka 
vihaavat naisia, Tyttö, joka leikki tulella ja Pilvilinna, joka romahti ovat 
nyt katsottavissa Netflixissä! Journalisti Mikael Blomkvist ja tatuoitu 
tietokonehakkeri Lisbeth Salander alkavat selvittää vanhaa rikosta ja 
saavat selville enemmän kuin haluavatkaan.  
 
http://nflx.it/S6fvpw 
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Mad Men 
 
Supersuosittu Mad Men -sarjan toinen kausi on nyt katsottavissa 
Netflixissä. Sukella siis 1960-luvun New Yorkin maisemiin ja katso itse, 
miksi tämä sarja on palkittu useaan kertaan vuoden draamasarjana! 
Myös sarjan puvustus ja hiusmuotoilu ovat voittaneet useita pystejä, 
huomaat kyllä miksi.  
 
http://nflx.it/S6h3zM 
 
 
 
 
 
The 4400 
 
Viimeisten vuosikymmenien aikana ihmisiä on kadonnut teille 
tietymättömille. Nyt 4400 heistä palaa yhtäkkiä maan päälle ilman 
minkäänlaista muistikuvaa siitä, mitä heille on poissaolonsa aikana 
tapahtunut. He eivät ole myöskään ikääntyneet yhtään, vaikka olisivat 
olleet kadoksissa vuosikymmeniä. Ei siis ole ihme, että USA:n 
kansallinen turvallisuusviraston agentit ovat täysin ymmällään.  
 
http://nflx.it/S6fli6 
 
 
 
 
The Ropes 
 
Oletko ikinä ajatellut, millaista yökerhon ovimiehen elämä on? Nyt voit 
kurkistaa portsareiden elämään tämän hauskan mutta räjähdysalttiin 
sarjan puitteissa. Sarjan pääosassa seurataan nuorta Martinia, jolle on 
tarjolla niin rahaa kuin kauniita naisiakin, mutta ennen kaikkea 
lojaalisuutta veljeskunnan sisällä.   
 
http://nflx.it/S6fn9D 
 
 
 
 
 
Life Unexpected 
 
Lux on 15-vuotias teini, jonka elämään ovat kuuluneet muutot 
sijaisperheestä toiseen. Hän onnistuu kuitenkin selvittämään biologisten 
vanhempiensa henkilöllisyyden ja ilmestyy heidän elämäänsä. Näin 
alkaa outo ja uusi elämä niin Luxille kuin hänen vanhemmilleen.  
 
http://nflx.it/S6fqSJ 
 
 
 

 

 

Netflix 
Netflix on maailman johtava internet-tv-yhtiö, jolla on yli 30 miljoonaa jäsentä 40 maassa. Netflixistä katsotaan 
kuukaudessa yli miljardi tuntia tv-ohjelmia ja elokuvia, mukaan lukien Netflixin omaa tuotantoa. Netflixin jäsenet voivat 
katsoa sisältöä edullisella kuukausihinnalla niin paljon kuin haluavat, milloin ja missä tahansa, melkein miltä tahansa 
internetiin yhteydessä olevalta laitteelta.  Palvelussa ei ole mainoksia, ja tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa. Lue 
lisää internet-tv:n edelläkävijästä  Netflixistä (NASDAQ: NFLX) osoitteessa www.netflix.fi. Seuraa Netflixiä 
myös Facebookissa ja Twitterissä. 
 
Otathan huomioon, että sisältömme saattavat muuttua. 
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