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 yesמשיקה היום לראשונה בישראל שידורים בטכנולוגיית
 - 4K UltraHDהדור הבא בחווית הצפייה בטלוויזיה
השירות יכלול תכנים שיתרעננו על בסיס חודשי ,ביניהם :סרטים ,
סדרות ,הופעות חיות ,סרטי טבע ,תצוגות אופנה ועוד
******************************************************************************

בחודש הקרוב תעלה בבכורה סדרת המתח "כבודו",
הפקת המקור הראשונה בישראל המשודרת באיכות ,4K UltraHD
בהמשך השנה תשודר ב 4K -העונה השנייה והמצופה של 'פאודה'
ברבעון הקודם חשפה  yesמהלך פורץ דרך בעולם הטלוויזיה ,השקת שידורים בטכנולוגיית
 ,4K UltraHDה מאפשרת צפייה ברזולוציה הגבוהה פי  4מרזולוציית ה .HD -היום ,עם תום תקופת
הניסוי ,מושקים השידורים ללקוחות ב.VOD -
לרגל ההשקה נחתם הסכם ייעודי עם אולפני  Sonyהחלוצים העולמיים בתחום ,במסגרתו יגיעו לשידור
הסרטים החדשים מהקולנוע שמפיצה החברה ועשרות סרטים אהובים מכל הזמנים .בחודש הקרוב
תעלה בבכורה בשירות הפקת המקור הראשונה בישראל שתשודר באיכות " ,4K UltraHDכבודו",
סדרת המתח החדשה של  yesבכיכובם של יורם חטב ,לוסי אהריש ,אלמה דישי והישאם סולימאן.
בהמשך השנה תשודר גם כן ב 4K -העונה השנייה והמצופה של הסדרה 'פאודה'.
השירות יושק עם ממשק המשתמש החדש של  yesהכולל פיצ'רים מתקדמים :שירות החיפוש
החדש ,ה ,Global Search -המאפשר ללקוחות החברה בעלי ממירים מתקדמים לבצע חיפוש חכם
ומהיר על כלל התכנים הזמינים לצפייה :מהערוצים החיים ,ההקלטות ,ה PrimeTime-וכמובן ה,VOD-
כמו כן ,תושק פונקציית  Start Overמורחבת המאפשרת צפייה של עד שלושה תכנים אחורה.
שידורי ה 4K UltraHD-יתאפשרו באמצעות טלוויזיה תומכת והממיר החדש  yes Ultraהמושק היום.
ה yes Ultra-הינו הממיר המהיר והחזק ביותר שהושק בישראל ,בעל יכולת הקלטה של  6ערוצים בו
זמנית בנוסף לערוץ צפייה שביעי ,נפח אחסון של  1,000GBוכולל את שירות ה Prime-Time-הבלעדי
ל yes-המאפשר לחזור בזמן שבוע אחורה ולצפות בכל התכנים בשעות צפיית השיא בשני ערוצים
שונים לבחירה .הממיר החדש מוצע החל מהיום במקום ממיר ה yesQuattro-בתוספת של  ₪ 10על
החבילות הקיימות כיום עם הממיר המקליט מסוג .yes MaxTotal
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בניגוד למודלים התמחוריים בעולם שירות ה  4K UltraHD -ב yes -הינו ללא תשלום נוסף ,כמו גם
התכנים בשירות ,מלבד סרטי הקולנוע שהינם בעלות של .₪ 22.9
השירות יציע סרטים חדשים הישר מהקולנוע" :התופת" ,הסרט החדש בסדרת "צופן דה וינצ'י" בכיכובו
של טום הנקס ובבימויו של רון הווארד ובקרוב הסרט "הנוסעים" עם כריס פראט וג'ניפר לורנס,
"טריינספוטינג " ,"2ספיידרמן – השיבה הביתה" ורבים נוספים .עם השקת השירות יעלה בבכורה
"ישמח חתני" ,הלהיט הגדול של הקולנוע הישראלי בשנה האחרונה ,בכיכובם של אביב אלוש ואוולין
הגואל ובנוסף "סופת חול" זוכה ששה פרסי אופיר כולל פרס הסרט הטוב ביותר.
כמו כן ,השירות יאפשר לראשונה לצפות באיכות  4Kבסרטי הפעולה האהובים :סדרת סרטי "ספיידרמן"
ו " -גברים בשחור" ,סרטי מופת עוצרי נשימה כמו "נמר דרקון" של אנג לי ,סרטים זוכי אוסקר כמו "קפטן
פיליפס" ובהופעות חיות של מיטב האמנים הבינלאומיים :הרולינג סטונס ,קיילי מינוג ,פארל
וויליאמס Take That ,ועוד .למרות שבגזרת התוכן העולמית הנושא נמצא עדיין בחיתוליו ,יכלול
השירות עם השקתו עשרות תכנים אשר יתרעננו על בסיס חודשי ויכלול במהלך השנה הקרובה
מאות תכנים ,כולל תכני ספורט.

אורי גל ,סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי " :yesהמהלך הנוכחי מוכיח שוב ש yes-היא חוד החנית של
ענף הטלוויזיה בישראל .אנו גאים להיות הראשונים בישראל ובין הראשונים בעולם להשיק שידורים
ב yes .4K Ultra HD-מחויבת לטוב ביותר בגזרות התוכן ,הטכנולוגיה ושירות הלקוחות כדי לייצר
ללקוחותיה את זמן הטלוויזיה הטוב ביותר שיש".

המהלך ילווה בקמפיין נרחב בטלוויזיה ,בקולנוע ובדיגיטל ,קרדיטים :משרד פרסום :מקאן ,חברת הפקה:
 ,POVבמאי :שחר סגל .לינק לצפייה בקמפיין:

https://youtu.be/xJFvs5KJQ98

