
  

 

Om Warner Home Video 
Warner Home Video har verksamhet i 90 länder och är en del av Warner Bros. Entertainment Company. Företaget är 

branschledande inom global videodistribution. Warner Home Videos filmbibliotek erbjuder titlar och kvalitetsunderhållning 

från Warner Bros. Pictures, Turner Entertainment, Castle Rock Entertainment, HBO® Home Video och New Line Home 

Entertainment. 

 

 

 

Tredje säsongen av Game of Thrones®- fans 

bestämmer utseende på exklusiv box 
 

Den tredje säsongen av succén Game of Thrones släpps på Blu-ray™ och DVD den 26 februari 

2014. Boxen kommer att ha den vackra bilden av drakens skugga på omslaget, men designen på 

en exklusiv förpackning av Blu-ray™ boxen kommer att avgöras av fansen. Under de senaste två 

åren har omslag med sigill blivit en favorit bland fans, som spekulerat på forum och i sociala 

medier om vilka som kommer att användas.  Nu kan man själv vara med och påverka. 

Genom en omröstning i sociala medier kommer Game of 

Thrones-entusiaster få rösta fram utseendet på de exklusiva 

utgåvorna av säsong 3. Det finns tre alternativ: en 

"karaktärsutgåva" med porträtt från tredje säsongen 

föreställande Peter Dinklage, Kit Harington och Emilia Clarke. 

Det andra setet består av nya sigill från husen Tyrell, Tully och 

Stannis Baratheon som spelade viktiga roller den här säsongen. 

Det tredje setet visar favoritsigill från säsong 1 (Stark och 

Targaryen) och säsong 2 (Lannister). 

Omröstningen började måndagen, 24 juni på Game of Thrones 

(US) Facebooksida. Varje sida visar ett galleri av de exklusiva 

omslagsalternativen, och fans kan rösta genom att "gilla" sitt 

favoritset. Resultatet av omröstningen kommer att 

sammanställas i realtid så att fans kan följa vilket alternativ som är populärast. Omröstningen slutar 

söndag, 21 juli och de vinnande omslagen kommer att tillkännages på Game of Thrones (US) 

Facebooksida. 

https://www.facebook.com/GameOfThrones 

 

På CDON.com i Sverige 

I Norden kommer ett av de vinnande alternativen bland de exklusiva boxarna att finnas på 

CDON.com. Information om bonusmaterialet på Blu-ray™/DVD kommer i slutet på året. 

 
För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta:  
Eleonor Dahlberg, 08-402 27 29, wbent@cohnwolfe.com, eller besök http://www.whvdirect.se. 



  

 

Om Warner Home Video 
Warner Home Video har verksamhet i 90 länder och är en del av Warner Bros. Entertainment Company. Företaget är 

branschledande inom global videodistribution. Warner Home Videos filmbibliotek erbjuder titlar och kvalitetsunderhållning 

från Warner Bros. Pictures, Turner Entertainment, Castle Rock Entertainment, HBO® Home Video och New Line Home 

Entertainment. 

 

 

 

Om HBO Home Entertainment® 
HBO Home Entertainment saluför en omfattande samling program, från kritikerrosade och banbrytande serier som The Sopranos

®
, True 

Blood
SM 

och Game of Thrones
SM

, till flerfaldigt Emmy-vinnande miniserier som The Pacific
SM 

och Band of Brothers
SM

.  Företagets katalog 

innehåller hundratals titlar, inklusive HBO-filmerna Temple Grandin och Game Change samt  komedishower med stand-upkomiker som 

Chris Rock och Ricky Gervais. Avdelningen  distribuerar program tför hemunderhållning i tre format: Blu-ray, DVD och digital nedladdning HBO 

Home Entertainment grundades 1984 och har kontor i New York, London och Toronto. Företagets titlar marknadsförs i över 70 länder. 

 
I år fyller Warner Bros 90 år, håll utkik efter fler spännande releaser under jubileumsåret! 
 


