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Bond Street vinner tre guld och ett silver i nationell 
tävling för beställningsfilm 
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group, tilldelades totalt tre guld 
och ett silver i Swedish Media Festival - en nationell tävling för beställningsfilm, 
som avgjordes igår kväll 6 september i Örebro. 

Tävlingen Swedish Media Festival är en nationell tävling med ambitionen att belöna skickliga 
filmhantverk där berättelser effektivt kommunicerar med sina tilltänkta målgrupper. Vidare är ambitionen 
att bygga en ny mötesplats för den växande beställningsfilmsbranschen. 

Prisutdelningen ägde rum på Örebro Konserthus där en bankett hölls för att hylla samtliga vinnare. 
 
2018-års Swedish Media Festival växte sig dubbelt så stor jämfört med premiärupplagan förra året. 
Juryn bestod av representanter från såväl näringsliv som filmbranschen och utsåg i år vinnare i tolv 
olika klasser samt fem specialpriser. 

Bond Street vann priser i följande kategorier: 
- Guld i kategorin Extern information för detta bidrag producerat för Com Hem: Com Hem Smart Stad 
- Guld i kategorin Samhällsinformation för detta bidrag producerat för Care of Haus: Ostlänken 
- Guld i kategorin Intern information för detta bidrag producerat för Com Hem: Com Hem TV Hub 
- Silver i kategorin Rekrytering för detta bidrag producerat för Parks and Resorts: Parks and Resorts 

- Väldigt roligt att vinna guld i så många kategorier. Jag är väldigt stolt över våra kreatörer som ligger 
bakom produktionerna. Och tack till våra kunder som ger oss fortsatt förtroende, säger Catinka de Flon, 
kundansvarig och projektledare på Bond Street Film. 

 
Tävlingen Swedish Media Festival ingår i Live at Hearts årliga mötesplats för produktionsbolag, 
musiker, näringsliv, myndigheter och organisationer i Örebro. 

Läs mer om tävlingen här. 

 

Om Bond Street Film 

Bond Street Film är ett är ett internationellt prisbelönt filmproduktionsbolag med fokus på trailers, 
promos samt reklam- och high-end beställningsfilm. Under 2017 utsågs bland annat Bond Street till ett 
av världens bästa trailerproduktionsbolag i PromaxBDA. 

 

 

http://bondstreet.se/portfolio/com-hem-smart-stad-2/
http://bondstreet.se/portfolio/ostlanken-3/
http://bondstreet.se/portfolio/com-hem-tv-hub/
http://bondstreet.se/portfolio/rekryteringsfilm/
http://liveatheart.se/swedish-media-festival/
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Om Shortcut Media Group (SMG) 

SMG är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper i kortformat och producerar bl.a. 
reklam- och företagsfilm, trailers, 2D/3D-animation, promos samt tillhandahåller postproduktion. SMG 
består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Frost VFX och Good Motion. 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
VD Lars Bilk, Bond Street Film 
lars@bondstreet.se 

Tel: 070-720 62 63 

www.bondstreet.se 

 


