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Solidtango välkomnar stans viktigaste
tidning
Fler och fler tidningar upptäcker möjligheterna med rörlig bild som paketeras och
distribueras med hjälp av Solidtango. Senaste i raden är tidningen Situation
Sthlm.
Situation Sthlm smygstartade redan i somras med ett fåtal videoklipp, lagom
till julhandeln är man i full gång. Playkanalen situationsthlm.solidtango.com
innehåller nu massor med videoklipp där man som tittare får hänga med
bakom kulisserna, träffa försäljare och får teasers inför kommande reportage
med kända artister som man skriver om i tidningen. En av videorna visar att

det numera går att köpa tidningen även om man inte har kontanter på fickan.
- När vi i våras började prata om möjligheterna med video för en tidning som
Situation Sthlm kändes upplägget klockrent, säger Johan Lundqvist VD på
Solidtango. Jag tycker att videorna förmedlar hur viktig denna verksamhet är
och hoppas verkligen att de kan bidra till ökad försäljning av tidningen. Jag
uppmanar alla som ännu inte löst sina julklappsinköp att bege sig till Tcentralen och köpa ett ex. av Stefan Wikberg som i videon nedan berättar om
hur det var när han började sälja Situation Sthlm.

Visa inbäddat innehåll här

Ulf Stolt, chefredaktör och ansvarig utgivare för Situation Sthlm säger såhär
om satsningen på video och en egen playkanal.
- När vi startade detta var det viktigt för oss att ha vår egen kanal och behålla
äganderätten till innehållet. Genom att kunna visa egna reklamfilmer
och göra korta filmer med försäljarna om deras vardag kan vi på ett bra sätt
komplettera vår ökande närvaro i sociala medier med rörliga bilder.

Om Solidtango
Solidtango är en OVP (online video plattform) som gör det magiskt enkelt att
jobba professionellt med publicering och distribution av livesändningar och
video på internet.
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