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Cobrimos o mundo com  
diversão

SPI é líder internacional de entretenimento audiovisual 
com operações abrangendo quatro continentes. Incluindo 
distribuição de conteúdo, TV paga, canais temáticos  
e mídia on-line.



36   CANAIS

63   FEEDS

14     LÍNGUAS

46+   MILHÕES  
    DE ASSINANTES 

ACUMULADOS 
  

3K+   FILMES E SÉRIES NO  
            CATÁLOGO

mln

Informação sobre SPI

Por mais de 20 
anos,  SPI internacional é um 
dos principais distribuidores          
de filmes e programas de televisão no mercado 
internacional.

SPI está fortemente ligada com produtores como Miramax, NBC Universal, Studio Canal, Pathe, 
Lakeshore e muitos mais. Essas alianças levam a SPI a sua posição de liderança nos segmentos de vídeo e vídeo sob 
demanda de mercado  
( VOD ) .

O catálogo atual da SPI é composto por mais de 3.000 filmes e séries.  Para se tornar uma empresa de mídia 
verticalmente integrada a SPI desenvolveu canais de filmes durante os últimos 8 anos. SPI também investiu na aquisição 
de canais, produção de filmes, desenvolvimento da Internet e negócios online.



SPI Partners



SPI Partners

CRYSTAL TV
GHANA’S FIRST PRIVATE TV STATION



-VOD e canais Live streaming

-4K/UHD:  codificado e suporte de transmissão 

-Flexibilidade em diferentes modelos de negócio 

-Uma única assinatura para todos os aparelhos

-Diferentes opções de pagamento

-Atenção ao cliente

-Inicio de sessão único para 
 operadores

PLATAFORMAS 
DISPONÍVEIS

SERVIÇOS ON-LINE



NÚMEROS

6.500.000 400.000 12.000

12056

visitantes únicos usuários ativos títulos VOD

canais distribuídos 
através de 

infraestrutura FBL

canais ao vivo 
codificados



Nossa plataforma única permite 
a geo localização, o geo-bloking, 

multi-idioma; multi-moeda;  
e entrega de conteúdo com 

sistemas de conversão monetária.

Sabemos o importante que 
é atrair a seus clientes e que 

mantenham sua lealdade, é por 
isso que oferecemos versões 

personalizadas em todos os pontos 
de contato ao consumidor.

SOLUÇÕES

Multi Screen

Multimoeda

Altamente customizable

Segurança de dados

Geo – Targeting

API completo  

Reportes e análise

Vouchers

Entrega conteúdo de video através 
de uma ampla faixa de dispositivos 

móveis incluindo smartphones, tablets, 
computadores e smart TV. Atinge aos 
consumidores em qualquer aparelho.

Determina a moeda que se mostra 
aos clientes em função de sua 

localização geográfica permitindo 
pagar em sua moeda.

Garantia constante a partir da 
entrada de dados do cartão, 

todo o processo de dados é feito 
de acordo com as regras do PCI 

security council.

Aproveita-se ao máximo  
a flexibilidade e facilidade de 

integração de Filmbox Live Solutions. 
Permite integrações simples com 

aplicativos Third Party.

Aumenta a conversão de clientes 
através de nosso sistema de vouchers. 

Permite modalidades de preview 
para os conteúdo de video e modelos 

promocionais para que depois se 
convertam em clientes fiéis.

Supervisão prático de visitas e 
vistas do conteúdo e melhoras em 

experiência do cliente.



MODELOS DE NEGÓCIO

B2C

Co-Branding

B2B

Integração  
do Operador

•Search Engine Marketing
•Facebook Ads
•Affiliate Marketing
•Re-Marketing
•E-mail Marketing
•Social Marketing

•Co-Branding
•Soluções de white Label

•Voucher Codes
•Loyalty Programs
•Channel Delivery
•FBL Corners

•Integração On-line
•Payment Gateway Integration



INTEGRAÇÕES DO OPERADOR

SPI international estabeleceu o serviço de VOD através de diferentes sócios e seus próprios portais em República 
Checa, Eslováquia, Hungria, Rumania e Polónia.



CAMPANHAS E SÓCIOS

Aqui estão algumas de nossas campanhas com companhias reconhecidas em todo mundo



PAÍSES DISPONÍVEIS

FilmBox Live está disponível 
mundialmente. Hoje oferecemos 
linguagem personalizada, moeda e 
conteúdo para 20 países.



www.filmboxlive.com

Gustavo Monaco
Head of Distribution

Latin America and Caribbean

 +54 9 11 6309 6472
gustavo.monaco@spiintl.com

Zsofia Bodnar 
Sales

Latin America and Caribbean

+506 8616 7493 
zsofia.bodnar@spiintl.com




