Stockholm, 15 april, 2019
Press release

SF Studios tillsätter ny Head of Marketing & Sales för SF
Anytime och SF Kids
SF Studios, som i år fyller 100 år som filmbolag, har under de senaste åren investerat i att utveckla de
digitala streamingtjänsterna SF Anytime och SF Kids, som vuxit kraftigt under de senaste åren. Nyligen
blev SF Anytime utsedd till den bästa streamingtjänsten för hyrfilm (före bl.a. iTunes och Google),
samtidigt som ljudböcker har lanserats i SF Kids för att stärka sig mot konkurrensen. Nästa steg är att
satsa mer på marknadsföring och partnersamarbeten för de digitala tjänsterna, samtidigt som den
tekniska plattformen ska förbättras ytterligare. I linje med detta har SF Studios rekryterat Jessie Ross
Skärvad till rollen som Head of Marketing & Sales för SF Studios Digital Services.
“Jag är otroligt glad över att Jessie har beslutat sig för att bli en del av vårt team. Vi är inne i en
spännande tillväxtresa där vi förra året lyckades med att öka intäkterna för våra konsumenttjänster
med 154%. Nu fortsätter vi satsa på alla fronter och det känns fantastiskt att få in Jessies kompetens
för att ta oss och våra tjänster till nästa nivå”, säger Jens Håkansta, Head of SF Studios Digital Services.
Jessie kommer senast från Disney där hon haft flera olika roller inom marknadsföring,
varumärkesbyggande och försäljning. Rekryteringen ligger helt i linje med SF Studios Digital Services
satsning framåt med målsättningen att öka investeringstakten för att ta ytterligare marknadsandelar
och stärka sin position på den nordiska marknaden.
För mer information, vänligen kontakta:
Jens Håkansta, Head of Digital Services på SF Studios, +46 76 050 89 20
Kristina Linglöf, Head of Communications på SF Studios, +46 70 305 22 27

Om SF Studios
SF Studios är ett av världens äldsta filmbolag och firar 100 år 2019. Idag är SF Studios det ledande
filmbolaget i Norden med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Bolaget
producerar och distribuerar film och tv-serier för den nordiska och internationella marknaden, och
driver de digitala tjänsterna SF Anytime och SF Kids. SF Studios ingår i Nordens största mediebolag
Bonnier AB.
Om SF Studios Digital Services
SF Studios Digital Services inkluderar SF Anytime och SF Kids. Den förstnämnda startades 2002 och är
den ledande VOD-tjänsten i Norden och Baltikum. SF Anytime finns tillgängligt via partnerskap med
operatörer samt via sin egen konsumenttjänst (B2C) och erbjuder allt från de senaste
Hollywoodfilmerna till smal kulturfilm och TV-serier. SF Kids är den största SVOD-aktören med
barninnehåll i Norden, och inkluderar klassiker från Astrid Lindgren samt nyare innehåll som t ex
Babblarna.
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