
 
SPI International przejął Film1 Movie Services – operatora 
kanałów telewizyjnych premium i serwisu VoD w Holandii 

  
SPI International przejął od Sony Pictures Television firmę Film1 Movie Services – operatora 
czterech kanałów telewizyjnych premium i serwisu VoD w Holandii. Tym samym SPI 
International kontynuuje swoją ekspansję w Europie i umacnia pozycję czołowego 
dystrybutora kontentu telewizyjnego premium i właściciela 40 kanałów telewizyjnych na 
całym świecie. 
  
Dzięki tej transakcji SPI International stał się jedynym właścicielem czterech płatnych kanałów 
telewizyjnych premium działających pod marką Film1 – Film1 Premiere, Film1 Drama, Film1 
Action i Film1 Family – oraz serwisu VoD. Film1 Movie Services oferuje produkcje holenderskie 
i międzynarodowe, a kanały firmy są dostępne w ofertach sieci kablowych, cyfrowych platform 
satelitarnych oraz platform IPTV. Produkty Film1 będą dostępne bez reklam. 
  
– Z dumą ogłaszamy przejęcie Film1. Już od ponad 20 lat SPI International dostarcza kontent 
telewizyjny premium widzom na całym świecie. Kanały SPI są obecne w ofertach kilkuset 
operatów z 45 krajów na sześciu kontynentach. Dzięki tej transakcji nasza oferta kanałów 
linearnych i nowoczesnych usług cyfrowych stała się jeszcze bogatsza i bardziej zróżnicowana. 
Jesteśmy dumni, że ofertą telewizyjną premium możemy się teraz dzielić również z 
miłośnikami filmów z Holandii – mówi Berk Uziyel, Prezes SPI International. 
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SPI International to globalna grupa medialna, która od ponad 25 lat jest wiodącym światowym 
nadawcą oraz dystrybutorem filmów kinowych i telewizyjnych. W ofercie SPI znajduje się 40 
kanałów telewizyjnych dostępnych na sześciu kontynentach. Kanały SPI występują w 16 
wersjach językowych i są dostępne w ofertach ponad 600 operatorów płatnej telewizji. Dzięki 
zastosowaniu najnowszych technologii SPI dostarcza swoim klientom zarówno kanały linearne 
(m.in. pod marką FilmBox), jak i treści wideo na żądanie, w tym programy w jakości Ultra HD. 
Oferta programowa SPI jest dostępna na niemal wszystkich urządzeniach mobilnych z 
dostępem do Internetu poprzez globalne serwisy streamingowe oraz dzięki usługom lokalnych 
operatorów telewizji OTT. 
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