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Bond Street Film vinner nytt avtal värt minst 10 Mkr 
per år med Discovery Networks i Norden och 
expanderar till kunder i Norge och Danmark  

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har vunnit en ny affär som 

beräknas värd minst 10 Mkr per år med start första kvartalet 2019. Affären avser outsourcing av 

trailerproduktion för tv, webb och sociala medier för Discovery Networks tv-verksamheter i 

Norge och Danmark. Avtalet är löpande, har sex månaders uppsägningstid och kommer att 

gälla minst till början av 2020. Uppstartskostnader om ca 1,5 Mkr kommer att belasta resultatet 

för koncernens tredje och fjärde kvartal 2018. 

Discovery Network outsourcade sin trailerverksamhet i Sverige till Bond Street redan 2015. 

Uppstartsarbete och rekrytering påbörjas under fjärde kvartalet 2018 och produktion för övriga Norden 

startar i januari 2019. Stora delar av produktionen även för Norge och Danmark kommer inledningsvis 

att utföras från Bond Street Films kontor i Stockholm. 

– Bond Street har ofta prisats som en av världens främsta trailerproducenter. Vi säkrar kundernas 

kvalitet och flexibilitet att anpassa sina produktioner efter marknadens ständigt skiftande behov. Jag 

tror att vi kommer se en stark outsourcingtrend de närmaste åren. Både för innehållsdistributörer och 

för företag som behöver löpande filmproduktion, säger Lars Bilk, VD på Bond Street Film.  

– Det ska bli otroligt kul att välkomna fler medlemmar av Discoveryfamiljen till Bond Street. I Sverige 

har vi tillsamman med Discovery Networks Sweden utvecklat trailerprodukten till något som fungerar 

lika bra digital och socialt, som i linjär-tv, säger Produktionschefen Karl Svensson på Bond Street Film.  

– Hatten av till teamet på Bond Street, som har gjort ett fantastiskt arbete med den här affären. SMG 

har haft som ambition att expandera internationellt under 2018 och det målet är nu uppnått. 

Koncernens styrka, kapacitet samt bredd uppskattas av kunderna och vi börjar nu tydligt se de 

positiva resultaten av det, säger Anders Brinck, VD på Shortcut Media Group. 

Om Bond Street Film 

Bond Street Film är ett är ett internationellt prisbelönt filmproduktionsbolag 

med fokus på trailers, gaming-promotion samt reklam- och high-end 

beställningsfilm. Under 2017 utsågs bland annat Bond Street till ett av 

världens bästa trailerproduktionsbolag i PromaxBDA och 2018 är bolaget 

återigen nominerade till prestigefyllda Clio Awards. 
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Om Shortcut Media Group 

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta 

produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och 

tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion 

och Frost Studio. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Lars Bilk 

VD 

Bond Street Film  

lars@bondstreet.se  

Tel: 070-720 62 63  

 

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 29 oktober 2018. 
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