
film2home blir först i Norden med att lansera XTreme Videos
filmer på VOD!
film2home har tecknat avtal med XTreme video och blir deras första streamingaktör i Norden. XTreme video har jobbat väldigt tight med över
500 extremsportproducenter i hela världen i över 20 år inom genres som Downhill, MTB, Surf, Snowboard och mycket mer. film2home har
redan plockat in över 100 filmer som du kan streama på film2home.se.

– Det här är filmer som du förut bara har kunnat köpa som dyra DVD-er och även då har det varit svårt att få tag på dem. Det är grymma
produktioner med fokus på sporten, inte på att trycka ut reklam från olika varumärken som man vanligtvis ser i den här typen av produktioner.
Vi tycker att det är viktigt att fortsätta ge plats för filmer som håller superhög kvalitet och som ger en större bredd i Sverige och övriga Norden,
säger Ulrika Lindwall, VD på film2home som själv är en passionerad snowboard- och Downhill åkare.

– Vi jobbar ständigt med att hitta nya bra filmgenres med starka communitys, filmer som har fått för lite plats i Sverige och som idag bara går
att hitta på illegala sajter. Med internet och en streamingsajt som vår har vi möjlighet att gå mycket bredare än med bara mainstreamfilmer och
säkra framtiden för både filmälskare och filmproducenter inom dessa genres, och vi håller alltid ögonen öppna efter kvalitetsproduktioner. Vi
tar gärna emot förslag från vår filmälskande publik, säger Viktoria Eriksson, Film och avtalschef på film2home.

film2home:

film2home är en av Nordens ledande filmtjänst via nätet (webben, mobil, padda och smartTV) där du slipper dyra abonnemang eller
prenumerationer, du betalar endast för det du ser och det finns tusentals grymma filmer. Filmbiblioteket växer för varje dag och det kommer
ständigt in nya titlar. Bolaget är inne i en spännande tillväxtresa med Hemmakväll som nya delägare; och samlade under förra året ihop ett
krigarteam med digitala proffs under ledning av VD Ulrika Lindwall, tidigare Director International Growth på Spotify.

XTreme video:

XTreme Video has worked closely with more than 500 extreme sports producers worldwide over the past 20 years. These film-makers have
created a legacy giving credit to the athletes and talent that live and breathe extreme sports. We, at XTreme Video, are passionate about
extreme sports and films. We love it when they collide and tell stories that you can’t stop yourself from watching. We have grown to become a
leading distributor worldwide. We offer the largest existing library of high quality action sports content.                     
                                                                                                                                                                                                  
                                                                


