PERSPERICHT
12 mei, 2020

RED BEE MEDIA VERZORGT CHANNEL DISTRIBUTION SERVICES VOOR YOUFONE TV IN
NEDERLAND
Red Bee Media gaat de dienstverlening voor kanaaldistributie verzorgen voor de onafhankelijke
Nederlandse telecomprovider Youfone. Via de ‘Channel Store’ van Red Bee kan Youfone hoogwaardige
televisiebundels creëren met nationaal en internationaal nieuws, sport en entertainment voor hun TVabonnementsdienst. Red Bee verwelkomt Youfone in zijn groeiende groep van internationale klanten die
profiteren van de Channel Store. Deze biedt toegang tot een global platform voor signaalaggregatie en
een catalogus van 10.000 kanalen.
‘Wij hebben voor Red Bee gekozen vanwege hun brede aanbod van kanalen en soepele dienstverlening’,
aldus Valentijn Rensing, CEO van Youfone. ‘Wij willen onze abonnees een geweldige mix bieden van live
en on-demand content, en met Red Bee is dat precies wat we krijgen, compleet met een snelle en
makkelijke structuur.’
‘Red Bee biedt enkele van de meest uitgebreide diensten voor kanaalaggregatie ter wereld, en wij zijn blij
dat de keus van Youfone op ons is gevallen om zenderpakketten samen te stellen voor hun abonnees,’
zegt Josbert van Rooijen, Head of Market Area Benelux & CEE bij Red Bee Media. ‘De Channel Store
maakt live content van over de hele wereld op een eenvoudige manier toegankelijk. Onze klanten hoeven
alleen nog maar de juiste kanalen te kiezen die bij hun brand passen en waarmee ze hun kijkers
tevredenstellen.’
De Channel Store is een wereldwijd platform voor signaalaggregatie en -distributie, waar op simpele wijze
live content wordt samengevoegd die afkomstig is uit diverse bronnen in het mondiale netwerk van Red
Bee. Dit netwerk omvat interne en externe playout-bronnen, glasvezelverbindingen via de vaste lijn,
webstreams, veilige internetdoorgifte en satelliet-downlink via de eigen teleport-faciliteiten van Red Bee.
Momenteel zijn er ruim 1000 kanalen actief en een catalogus van ruim 10.000 kanalen die op ieder
gewenst moment snel kunnen worden opgestart. De Channel Store krijgt signalen van meer dan 100
leveranciers en distribueert kanalen naar nu al ruim 30 partners.
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Over Red Bee Media
Red Bee Media is een wereldwijd opererend mediabedrijf met het hoofdkantoor in Londen en 2500 media-experts in Europa, het MiddenOosten, Azië-Pacific en Noord-Amerika. Elke dag kijken miljoenen mensen over de hele wereld naar televisieprogramma’s die worden voorbereid,
beheerd, uitgezonden en gestreamd door medewerkers van Red Bee Media. Het bedrijf stelt de grootste mediamerken, zenders en
contentmakers in staat om direct contact te maken met hun publiek, hoe, waar en wanneer dan ook. Dankzij een end-to-end aanbod van
managed services biedt Red Bee innovatieve oplossingen in de hele content-deliveryketen: live productie en productie op afstand, managed OTT,
distributie, mediamanagement, Access Services, Content Discovery, play-out en postproductie. Red Bee – Wowing audiences. By creating what’s
next. Web: www.redbeemedia.com Twitter: @redbeemedia LinkedIn: Red Bee Media
Over Youfone
Youfone is een onafhankelijke telecomprovider, sinds 2008. Bij Youfone bedenken en ontwikkelen we innovatieve producten en slimme diensten.
Zo kunnen we scherp geprijsde abonnementen aanbieden voor Alles-In-1 (tv, internet & vast bellen) en Sim Only. Dat doen we met succes, want
ieder jaar groeit ons particuliere en zakelijke klantenbestand. Makkelijk overstappen? YES YOU CAN!
www.youfone.nl

