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C More nu på tåget och i loungen
SJ lanserar nu möjligheten att ta del av C Mores utbud av både filmer och
serier ombord på våra dubbeldäckare. Samtidigt lanseras även mediaportalen
fullt ut för våra loungegäster.
SJs populära mediaportal som lanserades under föregående år blir nu ännu
bättre. Utöver ett, sen tidigare, brett och helt kostnadsfritt utbud av allt ifrån
dagstidningar, magasin, barn- och ungdomsböcker, Spotify-listor och SJs egen
tidning Kupé blir det nu möjligt att se både filmer och serier ifrån C More.
– Vi vill kunna erbjuda våra resenärer underhållning under resan och av
mediaportalens popularitet att döma så märker vi att vi landat helt rätt i vårt

utbud. Det hindrar oss dock inte från att ständigt förbättra och utveckla vår
tjänst och att kunna erbjuda C More till våra kunder känns väldigt kul, säger
David Nilsson, affärsutvecklare på SJ.
Med sitt breda utbud hoppas SJ att C More bli en succé bland både
tågresenärer och loungegäster. Nu är det upp till bevis om filmer och serier
kommer slå sig in på SJs topplista över de mest använda tjänsterna i
mediaportalen.
Topp fem – vad SJs kunder använder mest i mediaportalen*
1.Ztory
2.Svenska Dagbladet
3.SJs specialanpassade Spotify-listor
4.Dagens Industri
5.Göteborgssymfonikernas konserter
* Siffrorna är för decembermånad 2015
SJs dubbeldäckare trafikerar sträckorna Linköping – Stockholm C – Gävle,
Stockholm C – Eskilstuna – Örebro, Stockholm C – Västerås – Örebro –
Göteborg C. Mediaportalen är helt kostnadsfri och nås via startsidan av SJs
trådlösa nätverk.
Vid frågor, vänligen kontakta:
SJs pressavdelning: 010-751 51 84 eller press@sj.se
C More
SJ bjuder sina resenärer på C Mores filmer och serier (värde 99 kr/mån) under
tågresan om de surfar på SJs Wi-Fi. För att ta del av erbjudandet från SJ
behöver man registrera sig med e-postadress och lösenord hos C More.
Välkommen ombord!
För vidare information, besök http://www.cmore.se/kampanj/sj-cmore

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för
att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör dagligen
440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik.
Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2014 omsatte SJ
9 miljarder kronor.
För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum pånyhetsrum.sj.se.
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