PARTNER COMMUNICATIONS ANNOUNCES NETFLIX AND
PARTNER COMMUNICATIONS COLLABORATE IN ISRAEL
ROSH HA'AYIN, Israel, May 29, 2017 - Partner Communications Company Ltd.
("Partner" or the "Company") (NASDAQ and TASE: PTNR), a leading Israeli
communications operator announces today a partnership with Netflix, the world’s
leading internet entertainment network, to make Netflix's services directly accessible
through Partner’s new television service which is expected to launch in the coming
weeks. Partner will be the first telecommunications company in Israel to offer the Netflix
service on its set-top box, enabling a best-in-class user experience for Netflix members
with a fast load time for the application and all the conveniences of a Netflix button on
Partner's remote control.

Partner customers with Netflix memberships will be able to access instantly a broad
selection of Netflix original and international TV series, movies and documentaries in
high-definition or even Ultra HD 4K, always without any advertisement. Upcoming
Netflix original films include Okja starring Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton and Paul
Dano; and Bright, starring Will Smith and Joel Edgerton. Netflix original series include
House of Cards, Stranger Things, Narcos and The Crown.
Maria Ferreras, Netflix Vice President of Business Development, EMEA, said: “Israeli
customers have shown strong enthusiasm for Netflix content since we launched here
just over a year ago. With more than 1,000 hours of new original Netflix content slated
for 2017, we are delighted to work with Partner to offer a fantastic new way through
which Netflix customers can seamlessly access and enjoy our service”.
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Isaac Benbenisti, CEO of Partner, said: "We are proud to be selected as the first
Israeli partner of Netflix, the world's leading entertainment network. This strategic
collaboration will be available to our customers very soon ". Liran Dan, Vice President
of Strategy and Business Development at Partner, added: "It's a great privilege to
provide Partner's customers with the ultimate Netflix experience".
Partner and Netflix will announce additional details of the partnership later this summer .

Forward-Looking Statements
This press release includes forward-looking statements, as this term is defined in
Section 27A of the US Securities Act of 1933, as amended, Section 21E of the US
Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the safe-harbor provisions of the
US Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as “will”, "believe",
"anticipate", "expect", "intend", "strive", "seek", "plan", "could", "may", "foresee",
"target", "objective", declensions thereof and similar expressions typically convey
forward-looking statements, but these words are not the only words that convey these
statements. We have based these forward-looking statements on our current
knowledge and our present beliefs and projections regarding possible future events.

About Partner Communications
Partner Communications Company Ltd. ("Partner") is a leading Israeli provider of
telecommunications services (cellular, fixed-line telephony 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. David (Dudu) Mizrahi

Ms. Liat Glazer Shaft

Chief Financial Officer

Head of Investor Relations & Corporate

Tel: +972-54-781-4951

Projects
Tel: +972-54-781-5051
E-mail: investors@partner.co.il
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פרטנר תקשורת מודיעה כי חברת  Netflixופרטנר משתפות פעולה
בישראל
ראש העין ,ישראל 29 ,במאי  - 2017חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר" או "החברה")
( NASDAQו ,)PTNR :TASE-מפעילת תקשורת מובילה בישראל ,מודיעה היום על שיתוף פעולה
עם  ,Netflixהחברה העולמית המובילה בתחום התוכן על גבי האינטרנט על מנת לאפשר גישה ישירה
לשירות  Netflixבאמצעות שירות הטלוויזיה החדש של פרטנר שיושק בשבועות הקרובים .פרטנר תהיה
חברת התקשורת הראשונה בישראל שתציע את שירות  Netflixבאופן מובנה בממיר שלה ותאפשר את
חווית השימוש הטובה ביותר למנויי  Netflixעם העלאה מהירה של היישומון ועם גישה נוחה לשירות
 Netflixבאמצעות השלט של פרטנר.
לקוחות פרטנר המנויים לשירות  Netflixייהנו מגישה ישירה למגוון רחב של תוכן מקורי ורכש בינלאומי
של  Netflixהכולל סדרות טלוויזיה ,סרטים ותעודה ,באיכות שידור  Ultra HD ,HDו ,4K-כל העת ללא
פרסומות .הסרטים המקוריים של  Netflixשישודרו בקרוב כוללים ,בין היתר את הסרט  Okjaבכיכובם
של ג'ייק ג'ילנהול ,טילדה סווינטון ופול דנו; והסרט  Brightבכיכובם של וויל סמית' וג'ואל אדגרטון.
סדרות המקור של  Netflixכוללות את בית הקלפים ,Stranger Things ,נרקוס ו.The Crown-
מריה פרראס ,סגנית נשיא לפיתוח עסקי של  Netflixבאירופה ,מזרח התיכון ואפריקה ציינה" :הלקוחות
הישראליים הפגינו התלהבות רבה לתכנים של  Netflixמאז שהשקנו בישראל לפני קצת יותר משנה.
עם למעלה מ 1,000-שעות של תוכן  Netflixמקורי מתוכננים ל ,2017-אנו שמחים לעבוד ביחד עם
פרטנר על מנת להציע דרך חדשה ומצוינת ללקוחות  Netflixלהנות משירותנו ,באופן ישיר ונוח".
איציק בנבנישתי ,מנכ"ל פרטנר ציין" :אנו גאים להיות החברה הראשונה שנבחרה בישראל לשתף
פעולה עם  ,Netflixהמובילה את תחום התוכן בעולם .בקרוב מאוד ,לקוחותינו יוכלו להנות משיתוף
פעולה אסטרטגי זה" .לירן דן ,סמנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי בפרטנר הוסיף" :זו זכות גדולה לספק
ללקוחות פרטנר את חווית  Netflixהאולטימטיבית".
פרטנר ו Netflix-יודיעו על פרטים נוספים בקשר לשיתוף הפעולה ביניהן בקיץ הקרוב.

אמירות צופות פני עתיד
הודעה זאת כוללת אמירות צופות פני עתיד כמשמעותן בסעיף  27Aלחוק ניירות ערך בארצות הברית
משנת  ,1933כפי שתוקן ,ובסעיף  21Eלחוק הבורסה לניירות ערך בארצות הברית משנת  ,1934כפי
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שתוקן ,ועל פי הוראות ה ,Safe Harbor-בחוק הUS Private Securities Litigation Reform Act-
משנת  . 1995מלים כגון "מאמין"" ,מצפה"" ,מתכוון"" ,שואף"" ,רוצה"" ,מתכנן"" ,ייתכן"" ,עשוי",
"צופה"" ,יעד"" ,מטרה" והטיותיהם וביטויים דומים בדרך כלל מתארים אמירות צופות פני עתיד ,אך
מילים אלה אינן המילים היחידות המתארות אמירות אלה .ביססנו אמירות צופות פני עתיד אלה על
הידע הנוכחי ,על האמונות והתחזיות הנוכחיות שלנו בדבר אירועים עתידיים אפשריים.
אודות פרטנר תקשורת
חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר") היא מפעילת תקשורת מובילה בישראל המספקת שירותי
תקשורת (ניידת ,טלפוניה נייחת ושירותי אינטרנט) .תעודות ה ADS-של פרטנר נסחרות בנאסד"ק
) (Global Select Marketומניותיה של פרטנר נסחרות בבורסת תל-אביב ( NASDAQו:TASE-
.)PTNR
לפרטים נוספים על פרטנרhttp://www.partner.co.il/en/Investors-Relations/lobby/ :
למידע נוסף:
מר דודו מזרחי

גב' ליאת גלזר שפט

מנהל כספים ראשי

מנהלת קשרי משקיעים

טל'+972 (54) 781-4951:

טל'+972 (54) 781-5051 :
דוא"לinvestors@partner.co.il :
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