
FILM2HOME HAR EN NY PARTNER I LUFTEN! Som EuroBonus-medlem hos SAS kan du nu 

samle point ved at se film! 

film2home og SAS lancerede 1. juni et samarbejde, hvor du som kunde hos film2home og medlem af 

SAS EuroBonus får 1000 EuroBonus-point på den første film hos film2home og derefter et point pr. 

spenderet krone. Hver 10. film, du køber, giver 10 gange så mange point for netop den film. Læs mere 

på film2home.dk 
 

– Vi er utrolig glade over at kunne tilbyde vores loyale kunder endnu flere fordele, end vi hidtil 

har gjort. SAS har et af Nordens bedste loyalitetsprogrammer og hvorfor så ikke kombinere 

fornøjelsen ved at se film med samtidigt at samle EuroBonus-point til næste ferie,” fortæller 

Mathias Eglund, markeds- og salgschef hos film2home. 

 

– SAS EuroBonus-medlemmer forventer hele tiden nye muligheder for at tjene point, og 

filminteressen blandt medlemmerne er stor. Vi er derfor glade for nu at kunne tilbyde dem 

muligheden for at tjene point hos film2home, en af Nordens førende filmtjenester via nettet, 

fortæller Nils Lindhe, Vice President Loyalty hos SAS. 

 

film2home 

film2home er en af nordens førende filmtjenester via nettet (web, mobil, tablet og smartTV), hvor du 

slipper for dyre abonnementer eller bindingsperioder og kun betaler for det, du ser, og hvor du kan 

vælge mellem tusindvis af nye film og gamle klassikere fra 3 kr. og opefter. Filmbiblioteket vokser 

hver eneste dag, og der tilføjes hele tiden nye titler. Virksomheden befinder sig i en spændende 

vækstfase med Hemmakväll som nye delejere og samlede forrige år et sandt vinderteam af digitale 

eksperter under ledelse af VD Ulrika Lindwall, tidligere Director International Growth hos Spotify. 

 

SAS 

SAS er Skandinaviens førende flyselskab med daglige flyrejser til destinationer i Europa, USA og 

Asien. SAS er medlem af Star Alliance og kan sammen med 26 samarbejdspartnere tilbyde mere end 

1.250 rejsemål i 193 lande i verden. Du kan få mere information ved at besøge http://www.sas.dk/ 

SAS EuroBonus er et af Nordens førende loyalitetsprogrammer med 3,4 millioner medlemmer. I 

programmet indgår over 40 flyselskaber og 100 partnere i og uden for rejsebranchen. EuroBonus-

medlemmer tjener point med SAS og partnere, som du efterfølgende kan bruges på f.eks. flyrejser, 

hotelovernatning, lejebiler eller gavekort. 

 
 

 
 
 
 

https://www.film2home.se/dk/Om-film2home/Samarbejde/SAS.aspx
http://www.sas.dk/

