FILMENS VEJ TIL DANSKERNE:

1
Biograf: I en periode på

minimum fire mdr. kan
filmen kun ses i biografen.

Video: Tidligst 4 mdr.

4

3

2
efter biografpremiere
kommer filmen på DVD/
Bluray og som Video on
Demand.

Pay-TV: Ca. et år efter

biografpremiere og i en
periode på 12 måneder
derefter kan filmen ses
på betalings-tv.
(CMore, Viasat Film osv.)

5

Free-TV: Ca. to år efter bio- SVOD: Fra ca. fem år

grafpremieren kan filmen efter biografpremiere kan
komme på de ’almindelige’ filmen indgå i abonnetv-kanaler. Typisk vil filmen mentstjenester.
være reserveret til tv-visning
i en periode på tre år.
(DR, TV 2, TV3, Kanal5 osv.)

TV-SERIENS VEJ TIL DANSKERNE:

1
USA: Serien får premiere
på amerikansk tv.

2

3

Pay-TV: Nogle serier, f.eks. Free-TV: Hvis serierne
fra HBO, får først premiere
på betalings-tv. Af praktiske
grunde sker det typisk 3-6
mdr. efter den amerikanske premiere og visningsvinduet varer 6-9 mdr.
(CMore, Viasat Film osv.)

ikke starter på Pay TV, kan
de komme direkte på almindeligt tv. Af praktiske grunde
tidligst 3-6 mdr. fra efter de
amerikanske kanaler, men i
nogle tilfælde op til et år
efter visning i USA.
(DR, TV 2, TV3, Kanal5 osv.)

4
Video: Først når sidste

afsnit af en sæson har
været vist på tv, frigives
hele sæsonen på DVD og
Video on Demand. Det vil
typisk være mellem 18 og
30 måneder efter premieren i USA.

5
SVOD: Et halvt til et helt

år efter DVD og VOD, kan
filmen indgå i abonnementstjenester.
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