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Den norske operatøren Get tilbake i partnerskap med SF Anytime
Den norske operatøren Get og strømmetjenesten SF Anytime inngikk samarbeid i 2008, men valgte i 2017
å gå hver sin vei. Nå har de nok en gang inngått partnerskap, og sammen skal SF Anytime og Get løfte
bruken av strømming i Norge.
«Samarbeidet med Get ligger helt på linje med vår fortsatte satsing i Norge. SF Anytime har hatt en
enorm vekst i Sverige de siste årene, og neste steg blir å vokse mer i de andre nordiske landene»,
sier Jens Håkansta, Head of Digital Services, SF Studios.
«Vi har tidligere hatt et svært godt partnerskap med SF Studios, og vi er glade for å ha funnet tilbake
til hverandre», sier Mette Valskaar, Product Manager TV, Telia Norge.
Get distribuerer SF Anytimes store bibliotek av filmer, alt fra de nyeste Hollywood-filmene til
filmklassikere og serier. I tillegg til filmene fra SF Anytime tilbyr Get strømmetjenesten SF Kids’ brede
utvalg av innhold for barn, med klassikere fra Astrid Lindgren og nye filmer og serier, f.eks. Babblarna og
Peppa Gris. I høst kommer Get også til å lansere EST (digitalt kjøp) og blir dermed en av SF Anytimes
første partnere som kan tilby samtlige tjenester; SVOD (SF Kids), TVOD og EST (SF Anytime).
For mer informasjon kan du kontakte:
• 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, kommunikasjonssjef, Telia Norge, +47 93 22 39 64

Om SF Studios
SF Studios er et av verdens eldste filmselskaper og feirer 100 år i 2019. I dag er SF Studios det ledende
filmselskapet i Norden, med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Storbritannia. Selskapet
produserer og distribuerer filmer og TV-serier for det nordiske og det internasjonale markedet, og
driver de digitale tjenestene SF Anytime og SF Kids. SF Studios inngår i Nordens største mediekonsern
Bonnier AB.
Om Get
Over 500 000 hjem og bedrifter er for tiden koblet til Gets fiberbaserte nettverk, og over 1,8 millioner
privatkunder og bedriftskunder bruker nettverkets tjenester hver dag. Stadig flere ønsker å koble seg til
Gets fibernett, og i mange år har selskapet hatt en svært sterk vekst innen både bredbånd og TV. I
tillegg til selskapets egne nettverk tilbyr det også tjenester via 25 regionale partnere fra Hammerfest i
nord til Kristiansand i sør. Det gjør Get til den største utfordreren til Telenor i Norge, og selskapet er en
viktig aktør som bidrar til konkurransen på det norske markedet. Sommeren 2018 ble Get kjøpt opp av
Telia Company og er nå en del av Nordens sterkeste telekomselskap.
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