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Världspremiär idag i mobilen för nya filmen Förortsungar
– Tele2Comviq först med filmpremiär i mobilen
Tele2 och Sonet Film ger alla Tele2Comviqkunder möjlighet att kostnadsfritt se filmen
Förortsungar i mobilen, före alla andra. Filmen kan ses från och med ikväll klockan 19.00
till och med tisdagen den 24 oktober klockan 24.00.
– Vi är stolta över att vara först i världen med att förhandsvisa en biofilm i mobilen. I en ny
prognos förutspår MTB, i likhet med våra erfarenheter, att svenskarnas intresse för video
och TV i mobilen kommer att öka.* Det ska vara roligt att vara kund hos Tele2 och därför
satsar vi på att erbjuda dem riktigt bra och spännande nytt innehåll, säger Thomas Ekman,
ansvarig för privatmarknaden på Tele2.
För att se filmen går kunderna in på Tele2s portal i mobilen (mobil.tele2.se) där det finns
en länk till förhandsvisningen, eller genom att skicka ett SMS med texten FOU till 71160.
Precis som med en DVD-film, är filmen uppdelad i avsnitt, så att man kan välja att titta i
omgångar eller se hela filmen i ett sträck. Det kostar ingenting att se filmen.
– Det här är första gången man kan se en filmpremiär i mobilen och vi på Sonet Film tycker
att det både känns spännande och självklart att utnyttja den nya tekniken för att skapa
uppmärksamhet och intresse för årets stora svenska familjefilm Förortsungar via mobilen,
säger Peter Possne, VD på Sonet Film.
Kvaliteten är densamma som för TV i mobilen, vilket gör att alla våra 3G-kunder som har
en telefon som klarar av streamad TV och videoklipp kan ta del av filmen.
Förortsungar har biopremiär den 27 oktober och är den gripande och varma berättelsen om
Amina som tillsammans med nyfunna vänner i en sliten förort kämpar för att få
uppehållstillstånd i Sverige efter att hennes morfar plötsligt dött. Ylva Gustavsson och Catti
Edfeldt har regisserat, och i rollerna ses bland andra Gustaf Skarsgård, Beylula Kidane
Adgoy, Sanna Ekman, Jennifer Brown och Dogge Doggelito.
* Källa: MTB – MobilTeleBranschen, prognos för mobiltelefonförsäljning, 20061017

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 47 07
eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom
för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner
kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och
innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget
50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

