Ny folder om 2020-nyhederne i de faste tv-pakker

Det nye indhold i tv-pakkerne
Der venter masser af spændende nyheder i tv-pakkerne i 2020. Fx flere film og
serier. Og endnu mere dansk underholdning. Vi har samlet alle nyhederne i en
folder, så jeres medlemmer kan få overblik over de tv-kanaler og det indhold, de får
med de forskellige pakker.
I folderen minder vi også jeres medlemmer om, at de kan se al deres underholdning
på mobil, tablet og pc, hvor og når de vil. Vi vil nemlig gerne sikre os, at de får
glæde af alle de muligheder, de har med deres tv-løsning.

I kan se folderen på tre måder:
1
Hent tv-folder
Hent sportsoverblikket
Facebook:
Link til Facebook-post om tv-folderen
Link til Facebook-post om sportsoverblikket

Frem til årsskiftet ser tv-pakkerne ud, som de plejer
Resten af året ser tv-pakkerne ud, som de plejer. Ved årsskiftet udgår kanaler fra
Discovery Networks af de faste tv-pakker og bliver erstattet af andre kanaler – og
samtidig kommer der nye tiltag som fx premierefilm fra Nordisk Film og endnu
mere danskproduceret underholdning.
Nye muligheder i Bland Selv
I løbet af 2020 bliver den populære danske streamingtjeneste TV 2 Play en del af
Bland Selv. Og allerede den 1. januar 2020 tilføjer vi den nye kanal TV 2 SPORT
X. Kanalen sender masser af internationale sportsbegivenheder bl.a. spansk og
italiensk fodbold, X Games, Wimbledon-tennis og basketball fra NBA.
Masser af sport
I har sikkert masser af sportsglade medlemmer i foreningen – og de kan glæde sig
til mange store sportsbegivenheder! I efteråret kan de følge herrelandsholdet i
deres kvalifikation til EM i fodbold. Og næste år kan de se masser af OL – uanset
tv-pakke. Vi tilbyder også Premier League, Bundesligaen, Champions League og
de fleste Superligakampe – også næste år.
I kan læse mere om de nye tiltag på yousee.dk/sport
Venlig hilsen
YouSee

