
film2home rekryterar Spotify-stjärna
Ulrika Lindwall - tidigare Director of International Growth på Spotify tillträder tjänsten som VD för film2home i december.
film2home är en av nordens ledande aktörer för streamad film online och ägs av Hemmakväll och Bonver-koncernen.

film2home
Hos film2home ser du de senaste filmerna i den bästa kvaliteten, utan bindningstider eller prenumerationer. film2home är Nordens ledande
tjänst för att köpa eller hyra film på nätet och i butik. Du kan välja bland tusentals filmer att streama på film2home.se eller besöka din närmaste
butik för att hyra en DVD/Blu-Ray. Film2home finns i över 1 000 butiker i hela Norden. Utöver streamingtjänsten film2home.se och i butiker runt
om i Sverige, når du oss på din SmartTV, i din mobil, läsplatta eller via IPTV så att du får tillgång till de senaste premiärerna och den bästa
filmkvaliteten var du än befinner dig. film2home finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark med film från de globala filmjättarna och massor
av mindre filmbolag i och utanför Norden.

Kommentarer
”film2home har det senaste året rivstartat en kraftig tillväxt och på kort tid etablerat sig som det självklara valet när man ska hyra de senaste
filmerna. Nu ska vi ta ytterligare ett steg i rätt riktning och visa den breda massan att film enklast konsumeras digitalt, precis som Spotify gjort
med musiken. Vi tror att Ulrika är rätt person att leda det arbetet.”  – Gerard Versteegh, grundare film2home

”Det känns riktigt kul att få förtroendet att ta över stafettpinnen i film2home. Med den plattform som film2home har byggt upp sedan starten
2001, ett kompetent team och starka huvudägare har vi alla förutsättningar att ta bolaget till nästa nivå. Mina erafenheter från att lansera
medietjänster mot konsumenter kommer komma till stor användning.” – Ulrika Lindwall, VD film2home

För mer information kontakta

Ulrika Lindwall, tillträdande VD film2home AB
ulrika.lindwall@film2home.com
0709784628

Gerard Versteegh, grundare film2home AB
gerre.versteegh@bonver.com
0705924959

Hos film2home ser du de senaste filmerna i den bästa kvaliteten, utan bindningstider eller prenumerationer! film2home är Nordens
ledande tjänst för att köpa eller hyra film på nätet och i butik. Du kan välja bland tusentals filmer att streama på film2home.se eller besöka din
närmaste butik för att hyra en DVD/Blu-Ray. Vi finns i över 1000 butiker i hela landet. Utöver streamingtjänsten film2home.se och i butiker runt
om i Sverige, når du oss på din SmartTV, i din mobil eller via IPTV så att du får tillgång till de senaste premiärerna och den bästa filmkvaliteten
var du än befinner dig. film2home finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark med film från de globala filmjättarna och massor av mindre
filmbolag i och utanför Norden. Välkommen till film2homes värld!


