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White Shark bygger contentportal med Tele2 
 
White Shark inleder ett samarbete med Tele2 avseende försäljning av digital content för filmen 
Tomtar & Troll – Den hemliga kammaren. En webbportal med material från filmen kommer att 
skapas med innehåll av ringsignaler, loggor, rörligt material samt musik. 
 
Avtalet innebär att Tele2 marknadsför filmen gentemot sina befintliga kunder i det fasta och mobila 
nätet via direktutskick samt via sin hemsida tele2.se.  
 
White Shark ger Tele2 exklusiv tillgång till material från filmen. Materialet kommer bland annat bestå 
av Made in Sweden-artisten Janet Leons titellåt ”Fly Away” producerad av Anders Bagge och Oscar 
Merner. White Shark kommer också att bidra med roliga repliker från filmen från bland annat Dogge 
Doggelito, Sven Wollter samt Henrik Hjelt som kommer att säljas som ringsignaler på portalen. 
 
”Vårt mål är att skapa intäktsströmmar via fler kanaler än biobiljetter och DVD-försäljning. Samarbetet 
med Tele2 gör att vi stärker vårt koncept med att leverera digitalt innehåll till nya medier.”, säger 
Robert Rhodin, VD på White Shark. 
 
Samarbetet har redan påbörjats och en specialanpassad portal för filmen Tomtar & Troll beräknas bli 
klar i mitten av februari då försäljning av digital content kommer att påbörjas. I anslutning till portalen 
kommer det att finnas en tävling som pågår under februari/mars samt en förhandsvisning av filmen 
Tomtar & Troll exklusivt för Tele2:s kunder. 
 
Mer utförlig information kring avtalet kommer att presenteras i bokslutskommunikén den 28 februari. 
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Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: 
VD Robert Rhodin, White Shark, 08-660 43 30  
  
 
 
Kort om White Shark AB (publ) 
White Shark är ett bolag som skapar innovativa varumärken med fokus på film, leksaker och spel. 
Bolaget har producerat filmen Gnomes & Trolls - The Secret Chamber, vilken är såld och levererad för 
distribution till 75 länder. Uppföljaren Gnomes & Trolls – The Forest Trial är i produktion och såld till 65 
länder. 
Bolaget är noterat på Aktietorget. 
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