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Informacija apie SPI International

Daugiau kaip 20 metų SPI International veikia kaip tarptautinis kino teatrų filmų bei TV produkcijos platintojas, artimai 
bendardarbiauja su Miramax, Studio Canal, NBC Universal, Summit, Lakeshore, Pathe  studjomis. Toks ilgamečio 
bendradarbiavimo rezultatas – per 3000 filmų bei serialų katalogas bei prieš 8 metus priimtas sprendimas kurti savo 
pačių televizijos kanalus. 

• PER 3000 FILMŲ IR SERIALŲ;

• 36 TELEVIZIJOS KANALAI;

• 63 VAIZDO TAKELIAI;

• 14 KALBŲ;

• PER 46 MLN. ABONENTŲ;



SPI INTERNATIONAL televizijos kanalai



Televizijos 
kanalai 
skirti Baltijos šalims



Lengvas, pramoginis turinys 
plačiai auditorijai

• daugiau kaip 300 premjerų 
kasmet;

• populiarūs Holivudo, Kanados, 
Prancūzijos, Australijos filmai bei 
serialai;

• puikus turinys iš geriausių studijų 
bei platintojų: Miramax, Studio 
Canal, NBC Universal, Summit, 
Lakeshore, Pathe;

www.filmbox.eu



• garsiausi visų laikų kino 
režisieriai: Kurosawa, Hithcock, 
Coppola, Fellini, Bergman, Bunuel, 
Bresson, Bertolucci ir kt.;

• tarptautinių kino festivalių 
nugalėtojai, arthouse klasika bei 
nepriklausomi Europos, Azijos bei 
JAV filmai;

Kino klasika, garsiausi režisieriai 
ir nepriklausomas kinas

www.filmboxarthouse.com



• Tiesioginės  garsiausių kovų turnyrų 
transliacijos HD vaizdo kokybe, įskaitant MMA 
turnyrus Vilniuje, Rygoje, Taline, Varšuvoje, 
Kišiniove;

• MMA, kikboksas, bokas, sumo, karate, Muay 
Thai, teakwondo ir daugelis kitų kovinio sporto 
šakų;

• Stebėkite kovų transliacijas iš viso pasaulio - Cage 
Fury Fighting Championships, King of Kings Hero’s 
Series, Superkombat Fighting Championships, Mix 
Fight Gala, Makowski Fighting Championships ir 
daugelis kitų! 

Kanalas tikriems 
kovų mylėtojams! 
Pajauskit kraujo 
ir prakaito skonį!

www.fightboxlive.com



• Mėgaukitės riedlenčių, 
snieglenčių, banglenčių, BMX 
dviračių ir kitomis ekstremalaus 
sporto tarptautinėmis 
varžybomis HD vaizdo kokybe;

• Kvapą gniaužiančios 
automobilių, motokroso 
varžybos, nutrūktgalviški base 
jumping šuoliai bei parašiutų 
sportas;

Ekstremali adrenalino dozė!



• Keliaukite mistika apipintais 
Inkų civilizacijos ar Indijos dievų 
keliais;

• Atraskite  pavojingiausius bei 
nuostabiausius laukinės gamtos 
kampelius;

• Susipažinkite su pasaulio 
kultūromis bei tautomis; Neužmirštama, įspūdinga 

dokumentika, pasaulio 
grožis ir paslaptys!

www.docuboxlive.com



• Top modeliai, dizaineriai  
ir jų kolekcijos;

• Paskutinės madų tendencijos, 
žymiausi prekių ženklai;

• Makijažas, šukuosenų stilių 
naujienos;

• Prabangios parduotuvės  
ir madų butikai;

• 6 valandos naujo turinio 
kasdien;

Rūpinkis savo 
stiliumi!  



• Naujausia ir karščiausia 
nepriklasoma muzika;

• Įžymūs atlikėjai bei muzikos 
menininkai;

• Rock, indi, pop, electro, 
dance, hip-hop stiliai;

• Tiesioginiai koncertai iš viso 
pasaulio;

• 100% vien tik muzika!

Nepriklausomos 
muzikos namai! 



Geriausi erotiniai filmai iš 
žinomiusių pasaulio studijų:

• Creaways
• Harmony
• Manic Media
• Digital Playground
• Degital Desire
• Private

Malonumas ir aistra! 



• VOD paslauga siūlanti daugybę turinio HD vaizdo 
formatu;

• Multi-screen turinio paslauga prieinama per 
daugelį  platformų;

• Daugiau kaip 1000 filmų bei serialų;
• Reguliariai atnaujinama pramoginė svetainė;
• Galimybė online visą parą matyti filmų, mados, 

sporto, muzikos kanalus;
• Aukšos kokybės 4K turinys bei galimybė jį žiūrėti 

per SMART TV;
• Galimybė žiūrėti per Android įrenginius;
• Įvairios galimybės apmokėti už VOD paslaugas; 

Galimos platformos

Online turinys ir paslaugos!

atnaujinti
Groti

progresuojantis 
transliacijos

veikimo 
integraciją



• EUTELSAT 16 E;

• Visi 8 kanalai viename C04 transponderyje;

• Galimybė naudoti 1 kortelę daugeliui kanalų;

• Kodavimas CONAX;

• 3 kanalai HD;

• 5 kanalai anglų ir rusų kalbomis;

• Visi kanalai NTT tinkle artimiausiu metu;

TECHNINĖ
informacija



Dėkoja įmonėms Lietuvoje, jau retransliuojančioms
SPI International kanalus: 

UAB „INIT“ – visi 8 prezentacijoje išvardinti kanalai;
UAB „Radijo elektroninės sistemos“ – FilmBox, Docubox, Fashion Box;
UAB „Horda“ – visi 8 prezentacijoje išvardinti kanalai;
UAB „Splius“ – FightBox HD;
LIPTA nariai – FilmBox, FilmBox Arthouse, Docubox, FightBox, Fast&FunBox, Erox



www.SPIINTL.com
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