
Magine TV lanserar kanaler på lösvikt
Svenskarnas tv-tittande förändras i rask takt. För att göra tv-tittandet mer flexibelt lanserar nu den molnbaserade tv-tjänsten Magine TV
favoritkanaler på lösvikt, samt flera tematiska kanalpaket som exempelvis barnpaketet och Discoverypaketet, helt utan bindningstid.
Dessutom lanserar Magine TV hemlandspaket med kanaler från andra länder. Syftet är att göra det möjligt för människor att skapa sin egen,
personliga tv-upplevelse där man kan se favoritprogram när, hur och vart som helst.

Traditionell tablå-tv hade ett tufft 2014 med ett fortsatt minskat tittarantal.* Istället blir tv i datorn allt vanligare. Under förra året tittade så många som var
tredje svensk, 15 och 74 år, på streaming-tv varje dag.* Och totalt spenderade svenskarna över 7 miljoner timmar mer framför webb-tv under marsmånad i år
jämfört med förra året.*

Flexibel tablå-tv direkt i datorn, surfplattan och mobilen
Magine TV är en molnbaserad tv-tjänst som gör traditionell tv flexibel – genom möjligheten att starta och pausa program när man själv vill, titta på tidigare
program, välja nischade kanalpaket efter egna intressen och underlätta att ta favoritprogrammen med sig – var man än är.

– Traditionellt tv-tittande innebär boxar, bindningstider och ofta krav på att betala för ett basutbud innan man får tillgång till de kanaler man verkligen vill ha.
Med Magine TV kan man välja att bara betala för de kanaler man verkligen vill ha och man kan titta i vilken apparat som helst: i mobilen på bussen, på
plattan ute i solstolen eller på tv:n i vardagsrummet, säger Alexander Jamal, Sverigechef på Magine TV.

Lanserar tv på lösvikt och hemlandspaket
Nu ökar Magine TV flexibiliteten genom att lansera kanaler på lösvikt. Det innebär att det, utöver det kostnadsfria grundutbudet, går att köpa enskilda
kanaler utan bindningstid. Exempel på kanaler som kan köpas på lösvikt är Motors TV, Toon TV, Horse & Country och Showtime. 

Magine TV lanserar också flera kanalpaket som exempelvis barnpaketet, Discoverypaketet och hemlandspaketen. Hemlandspaketen innehåller olika
hemlandskanaler som gör det enkelt och prisvärt att se på kanaler från specifika länder. Först ut är kanalpaket från Turkiet, Finland och Danmark.

Vill du testa Magine TV?
Vill du själv testa och se vad Magine TV innebär? Gå in på Magine.com och registrera ett konto gratis. Alternativt ladda ner Magine TV’s app till iOS,
Android eller Windows 8. Första månaden är helt kostnads- och bindningsfri.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Alexander Jamal, Sverigechef Magine TV, tel: 070-485 60 59, alexander.jamal@magine.com

* http://www.svd.se/kultur/4225923.svd
* http://www.mediavision.se/nyhet/svensk-streamingmarknad-miljardindustri-under-2014/
* http://www.mms.se/2015/04/20/tv-tittandet-okade-i-mars-tavlingar-lockade-publik-till-tv-och-brinnande-ostbagar-nadde-rekordnivaer-pa-natet/

Hur fungerar Magine TV? 
Magine TV är en svensk satsning som finns etablerad i Sverige sedan 2013, i Tyskland sedan våren 2014 och med lanseringar på nya marknader planerade för 2015. För att skaffa
Magine TV registrerar man sig på magine.com eller i appen. Tjänsten är helt utan bindningstid och gratis att testa de första 30 dagarna. Magine TV fungerar med iOS, Android,
Chromecast, Windows 8 eller i din webbläsare. Det enda som behövs är internetuppkoppling. Genom att hitta och testa det kanalpaket som passar bäst blir det lätt att betala för de
kanaler som faktiskt används. Magine TV har ett gratis grundutbud med alla SVT-kanaler och Magine TVs användarvänliga tv-guide gör det möjligt att titta på favoritprogrammen när
och var som helst. Läs mer på: magine.com


