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Marknadsledande inom 
streaming för företag 



många kunder förlitar sig på nenda



många välkända varumärken samarbetar med nenda



teknologin

Det traditionella sättet 
Satellitsignal mottagen och avkodad
head-end (HE) och distribueras till rum 

Samma kanaler för alla rum
Endast kanaler, ingen on-demand

Kräver head-end, paraboler och kablar Vår unika teknikpark skapar 
nya möjligheter för dig att 
imponera på dina brukare

Satellit

Nenda-sättet
Signal från moln mottagen av TV: n via internet 
(OTT)

Varje TV får en spearat signal. 
Du kan nu ha olika innehåll i varje rum.
Ingen huvudcentral eller parabol

Hotel

1 2 3

HE

Hotel

1 2 3



Appen drivs via internetuppkoppling 

Varje rum kan ha olika innehåll 

Slipp stora hårvaruinstallationer

tv via app
- enkelt, smidigt.



tv-kanaler  
med veckoarkiv.

Arkivfunktionen sparar alla program som sänds under 
den senaste veckan. Du kan se all program när du 
vill istället.  Detta ger dina användare 80 gånger mer 
underhållning att välja mellan från varje kanal.

7 dagars
arkiv

Få mer TV för pengarna med arkivfunktionen. Alla  
Tv-kanaler kommer med 7 dagars arkiv.

mon

fri

tue

sat

wed

sunthu

80x
ger mer 
innehåll



Hela vårt bibliotek med filmer, dokumentärer och TV-
program finns i solika språkalternativ. Inte bara det, men 
vi har också gott om innehåll i varje genre. Vårt utbud 
kommer säkerligen att tillfredsställa även de kräsnaste 
användarna.

FILMER SERIER DOKUMENTÄRER MUSIKKONSERTER

En flerspråkig tjänst
För dina internationella användare erbjuder vi flera alternativ 
för ljud och undertexter. Bläddra bara och välj dina önskemål.

filmer, serier & musik
on demand.
Nenda kan innehålla både TV-kanaler, filmer 
och musikkonserter i flera olika språk. 



erbjud allt med 
media minibar. 
Nu kan du ge dina gäster tillgång till den underhållning 
som du normalt inte erbjuder. Day Passes förvandlar 
TV:n till en mediauthyrningsbutik fylld med den bästa 
underhållningen. I media minibar kan gästen låsa upp 
ett visst antal kanaler eller få tillgång till förinställda 
underhållningspaket som erbjuder sport, filmer och 
Tv-kanaler. Gästerna gör köpet via TV-skärmen och du 
tjänar vid varje köp som görs. 

Låst eller olåst. Välj ut de rum som 
får allt gratis och vilka som måste 

betala.

Business

Sports

MOVIE NIGHT

KIDS

Curiosity Concerts



öka intäkterna med 
er egen kanal.
Informera, påverka eller annonsera. 
Endast fantasin sätter gränserna. Hälsa 
dina gäster välkomna. Presentera 
er room service. Berätta historian 
om er signaturdrink. Eller varför inte 
låta köksmästaren presentera dina 
specialiteter. Öka merförsäljningen 
markant med er egen kanal. Se exempel 
i slutet av presentationen.



produkt-
blad 
rum
Nenda erbjuder den 
bästa streamade 
underhållning på det 
enskilda rummet.

nenda
bas

nenda
business

nenda
entertain

nenda
kids

nenda
discovery

nenda
cmore sport

nenda
andra kanaler

Våra kanaler och paketVåra kanaler och paket

53 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN 29 SEK/RUM&MÅN 15 SEK/RUM&MÅN 49 SEK/RUM&MÅN

Övrigt
I veckoarkivet kan man titta på alla program som sänts den 
senaste veckan. Det ger användarna över 80x fler program att välja 
mellan vid varje givet tillfälle. 

Video on Demand består av ett bibliotek med filmer, serier och 
musikkonserter som man kan titta på när man vill. 

Startavgift: 2490 kr per fastighet
Plattform: 35 kr/rum/månad

Veckoarkiv ingår 
Inkluderar video on demand

Rum på hotell

Rum på äldreboenden

Ensklida kontor  

+

+

+

Definition av rum: 
Utrymme stängt för 
allmänheten, 1-2 
personer.

PRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Listpriser rum



TV Channels

Dr. Phil UllaredUllared Big Brother Sverige Gold RushDr. Phil Ullared

Example: Added logo



TV Channels

Dr. Phil UllaredUllared Big Brother Sverige Gold Rush
Hungry? Check out our 
room service favourites Dr. Phil Ullared

Hungry? Check out our signature 
burger

Our signature burger is made of 100% Swedish Highland Beef. Take a 
journey into this mouthwatering masterpiece. Order it from the 
room service or in the bar. 

Advertise between the most popular
TV-channels - guaranteed reach!

Exempel:  Marknadsföring av room service



TV Channels

Dr. Phil UllaredUllared Big Brother Sverige Gold Rush
Låt Valle och gänget 
visa vägen i backen Dr. Phil Ullared

Låt Valle visa vägen i skidbacken
-partnererbjudande för de små

Tillsammans med Skistar ger vi våra minsta gäster erbjudande att prova 
Åres roligaste skidskola för hela 30% rabatt. Lämna barnen till oss så tar 
vi hand om resten. Tryck play för att se en film om hur kul dina barn 
kommer ha det i backarna med Valle och teamet! 

Example: Adverticement

Exempel:  Marknadsföring av partner



Referenser, press 
& videos
Intervju: Park Hotel Linköping Intervjuv: Hotel Dickens

En värld av underhållning

Nendas funktioner Vårt löfte

https://www.hotellorestaurang.se/scanbox-och-nenda-gor-near-cinema-filmer-tillgangliga-for-hotellmarkanden-159768/nyhet.html
https://www.besoksliv.se/nyheter/streamad-hotell-tv-ska-oka-kundnojdheten/
https://www.hotellorestaurang.se/ny-streamingtjanst-for-hotell-148128/nyhet.html
https://www.broadbandtvnews.com/2019/05/20/swedish-nenda-launches-streaming-service-for-hotels/
https://www.travelnews.se/hotell/sa-vill-nenda-forbattra-hotellens-tv-utbud/
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/hotel-tv-startupen-far-stod-av-red-bee/
https://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/har-hittat-dott-segment-med-enorm-potential-pa-tv-marknaden/
https://www.breakit.se/artikel/26327/nenda-later-foretagen-streama-tv-laddar-for-expansion
https://www.nenda.com/parkhotell/
https://www.nenda.com/dickens-2/
https://www.nenda.com/utforska-nendas-funktioner/
https://www.nenda.com/the-nenda-promise/
https://www.nenda.com/1694-2/




MOVIE
NIGHT

KIDS
Family
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