Pressmeddelande,
Stockholm, 4 juli 2019

Norska operatören Get åter i partnerskap med SF Anytime
Norska operatören Get och streamingtjänsten SF Anytime har samarbetat sedan 2008 för att under
2017 gå skilda vägar. Nu har återigen ett partnerskap inletts och tillsammans ska SF Anytime och
Get lyfta konsumtionen av streaming i Norge.
”Samarbetet med Get ligger helt i linje med vår fortsatta satsning i Norge. SF Anytime har haft en
enorm tillväxt i Sverige de senaste åren och nästa steg blir att växa mer i de andra nordiska
länderna”, säger Jens Håkansta, Head of Digital Services, SF Studios.
”Vi har tidigare haft ett mycket bra partnerskap med SF Studios och vi är glada för att vi hittat tillbaka
till varandra”, säger Mette Valskaar, Product Manager TV, Telia Norge.
Get distribuerar SF Anytimes stora bibliotek av filmer, allt från de senaste Hollywoodfilmerna till
filmklassiker och serier. Utöver filmerna från SF Anytime erbjuder Get streamingtjänsten SF Kids
breda utbud av barninnehåll med klassiker från Astrid Lindgren och nya filmer och serier, t ex
Babblarna och Greta Gris. I höst kommer Get även att lansera EST (digitalt köp) och blir därmed en av
SF Aytimes första partners i att kunna erbjuda samtliga tjänster; SVOD (SF Kids), TVOD & EST (SF
Anytime).
För mer information, vänligen kontakta:
• Jessie Ross Skärvad, Head of Marketing & Sales, SF Studios, +46 73 926 78 10
• Malin Strihagen, VP Brand & Communications, SF Studios, +46 70 780 39 35
• Sebastian Eidem, Kommunikationschef, Telia Norge, +47 93 22 39 64

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 Get
Över 500 000 hem och företag är för närvarande kopplade till Gets fiberbaserade nätverk, och över
1,8 miljoner privata och företagskunder använder dess tjänster varje dag. Fler och fler människor vill
ansluta till Gets fibernät, och i många år har bolaget haft en mycket stark tillväxt inom både bredband
och TV. Förutom bolagets egna nätverk tillhandahåller det även tjänster via 25 regionala partners från
Hammerfest i norr till Kristiansand i söder. Det gör Get till den största utmanaren till Telenor i Norge,
och företaget är en viktig aktör som bidrar till konkurrensen på den norska marknaden. Sommaren
2018 förvärvades Get av Telia Company och är nu en del av Nordens starkaste telekomföretag
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