
	   	   	  
24h Technologies: Rekryterar tidigare Time Warner VD till advisory board 
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För att stärka 24h Technologies internationella närvaro har bolaget börjat knyta till sig personer 
med bred kompetens inom film och digital marknadsföring. Först ut till Mavshacks advisory 
board är Craig Moody, f.d VD för Time Warner New Media/ Time Warner Interactive. 
 
Craig Moody är en erkänd internationell ledare inom media, digital underhållning och 
teknikindustri. Han har arbetat med strategi och inriktning för att hjälpa företag att expandera 
och återta marknadsandelar. Han har verkat i start-ups och turn-around bolag  i USA och Europa. 
Craig’s fokus har varit att ständigt identifiera trender och möjligheter i skärningspunkten mellan 
media, teknologi och underhållning. 
 
Craig Moody har tidigare arbetat på Warner New Media / Time Warner Interactive, Merisel 
Computer Products, Kensington och Tiger Media Entertainment.. Under 25 år på olika ledande 
positioner har han varit VD och  COO samt i ledande positioner inom försäljning och 
marknadsföring. 
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truecast.tv 
 
Om Mavshack.com 
Mavshack.com har i dag ca 1500 filmer, musikvideos och konserter från flertalet filippinska 
innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media och Star Cinema. 
Mavshack.com är störst i världen på filippinsk film. 
 
Om Mavshack Facebook 
Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns 
Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med indonesisk och filippinsk film, samt på 
den nordiska marknaden med västerländsk film. 
 
Om Truecast 
Truecast.tv är den enda användarbaserade streamingtjänsten baserad i Indonesien. Siten drivs i 
samarbete med internetleverantören True Indonesia.  
 
Om 24h Technologies AB (publ) 
24h Technologies AB (publ) med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver 
Mavshack.com, en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Bolaget tillhandahåller också 
teknologi för att streama media på ett kostnadseffektivt sätt vilken bland annat används av 24h’s 
dotterbolag Truecast.tv i Indonesien. 
 
24h Technologies AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget. 
 


