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PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES A 

COLLABORATION WITH AMAZON PRIME VIDEO IN ISRAEL 

ROSH HA'AYIN, Israel, April 15, 2018 - Partner Communications Company Ltd. 

("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli 

communications operator announces today a first of its kind collaboration agreement 

in Israel between Amazon Prime Video and Partner TV. Partner TV customers now 

have direct access to the Amazon Prime Video service on Partner TV set top box, 

which offers access to view a broad selection of global content and Amazon Prime 

original content, including TV series and movies.  

 

Partner TV is the first and only television service in Israel to offer Amazon Prime Video 

application on a set top box and the first OTT (Over the Top) service in the world to 

support this application on an Android TV set top box. 

 

About Partner Communications 

Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of 

telecommunications services (cellular, fixed-line telephony, television and internet 

services). Partner’s ADSs are quoted on the NASDAQ Global Select Market™ and its 

shares are traded on the Tel Aviv Stock Exchange (NASDAQ and TASE: PTNR). 

For more information about Partner see:  

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ 

 

Contacts: 

Mr. Tamir Amar 

Chief Financial Officer 

Tel: +972-54-781-4951 

 

Ms. Liat Glazer Shaft 

Head of Investor Relations & Corporate 

Projects 

Tel: +972-54-781-5051 

E-mail: investors@partner.co.il 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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 בישראלאמזון פריים וידיאו על שיתוף פעולה עם פרטנר תקשורת מודיעה 
 

פרטנר תקשורת בע"מ )"פרטנר" או "החברה"(  חברת -8102באפריל  15 ישראל,ראש העין, 

(NASDAQ ו-TASE :PTNRמפעילת ,) על הסכם שיתוף היום ודיעה מבישראל,  מובילה תקשורת

יש מעתה גישה  TVללקוחות פרטנר  .TVופרטנר  אמזון פריים וידיאו, בין בישראל פעולה ראשון מסוגו

מגוון רחב של תוכן מקורי ורכש צפייה ב המציעאמזון פריים וידיאו, לשירות   TVישירה מממיר פרטנר

 . סרטיםו, כולל סדרות טלוויזיה אמזון פריים וידיאו בינלאומי של

 

על אמזון פריים וידיאו  הוא שירות הטלוויזיה הראשון והיחיד בישראל שמציע את אפליקציית TVפרטנר 

( הראשון בעולם שתומך באפליקציה זו על גבי ממיר Over the Top) OTT-גבי הממיר ושירות ה

   .TVאנדרואיד 

 

 אודות פרטנר תקשורת

י היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירות)"פרטנר"( חברת פרטנר תקשורת בע"מ 

של פרטנר נסחרות  ADS-אינטרנט(. תעודות הטלוויזיה ושירותי  ,תקשורת )ניידת, טלפוניה נייחת

-ו NASDAQאביב )-תל נסחרות בבורסת פרטנרומניותיה של  (Global Select Market)בנאסד"ק 

TASE :PTNR.) 

 Relations/lobby/-http://www.partner.co.il/en/Investors נוספים על פרטנר: לפרטים

 
 למידע נוסף:

 

 תמיר אמרמר 

 מנהל כספים ראשי

 781-4951 (54) 972+:טל'

 

 גב' ליאת גלזר שפט

 מנהלת קשרי משקיעים 

 781-5051 (54) 972+טל': 

 investors@partner.co.ilדוא"ל: 

http://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/
mailto:investors@partner.co.il
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