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Shortcut Media Group vinner ramavtal med 
Fastighetsbyrån 
 
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group, har ingått ramavtal med 
Fastighetsbyrån, Sveriges ledande mäklarkedja. Avtalet avser produktion av 
film till digitala och sociala medier, är löpande och träder i kraft omgående.  
 
Fastighetsbyrån har under vintern 2019 valt att samla stor del av organisationens köp av film och 

animation till digitala samt sociala medier genom ett centraliserat ramavtal. Efter en omfattande 

upphandling har Bond Street Film valts ut som avtalspartner.  

 

Samarbetet innebär att Bond Street Film blir långsiktigt engagerad partner och leverantör till 

Fastighetsbyrån inom rörlig bild för kommunikation och marknadsföring inom digitala samt sociala 

medier, ett snabbt växande område inom Shortcut Media Group.  

 

Ramavtalet gäller tills vidare, löper med sex månaders ömsesidig uppsägningstid och bedöms av 

SMG vara värt minst 1 Mkr per år. 

 

- En större och större del av vår kommunikation innehåller rörliga produktioner. I samband med att vi 

lanserar en ny visuell identitet såg vi ett behov av att samla allt på ett ställe för att få en jämnare 

kvalitet och bättre igenkänning. Bond Street har imponerat på många olika sätt i upphandlingen och vi 

ser verkligen fram emot att komma igång med alla produktioner, säger Johan Vesterberg, PR & 

kommunikationschef på Fastighetsbyrån.  

 

- Vi ser mycket fram emot att arbeta tätt tillsammans med Fastighetsbyrån framöver. Som Sveriges 

ledande mäklarkedja har bolaget historiskt legat i framkant i sin kommunikation. Vi hoppas kunna 

bidra till att ytterligare utveckla innehållet inom rörlig bild framöver, säger Anders Brinck, VD för 

Shortcut Media Group. 

 

Om Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån är Sveriges ledande mäklarkedja med ca 270 kontor och cirka 1 800 medarbetare 

över hela Sverige och i delar av Spanien och Portugal. Fastighetsbyrån förmedlar omkring en fjärdedel 

av Sveriges bostadsaffärer. Under 2018 förmedlades 44 000 fastighetsaffärer till ett värde om 96 

miljarder kronor. Bolagets vision är; "Vi vill vara det mest rekommenderade företaget i Sverige. Vi 

sätter rekommendationen i centrum eftersom det är det yttersta beviset på att kunden upplevt något 

positivt". Mer info finns på www.fastighetsbyrån.se.  

http://www.shortcutmedia.se/
http://www.fastighetsbyrån.se/
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Om Bond Street Film 

Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, 

trailers och promotion-material. Bond Street är ett av Sveriges mest prisbelönta filmproduktionsbolag 

och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och 

svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även verksamheterna Shortcut 

Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. 
 

 

 

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: 

Anders Brinck 

VD 

Shortcut Media Group 

anders.brinck@shortcutmedia.se  

Tel: 076-949 66 99 

 

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 13 januari 2020. 

http://www.shortcutmedia.se/
mailto:anders.brinck@shortcutmedia.se

