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Pressmeddelande 

Stockholm 2020-05-13 

Bond Street Film skriver avtal om filmproduktion för 
Cryptonomic Foundations värt 800 000 Kr  
 
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har ingått 
produktionsavtal med Burhall Brand Building Agency. Avtalet avser 
produktion av filmer för Cryptonomic Foundations många blockchain-
initiativ. Produktion väntas ske under 2020. 
 
Bland projekten finns den årliga prisutdelning där branschen röstar fram årets WCF's "Best on 

Blockchain" Awards, som presenteras i samband med tvådagars eventet World Cryptonomic 

Congress vilket äger rum i Stockholm i December 2020. Det rörliga materialet ska användas både 

som innehåll till eventet och som marknadsföring. Burhall Brand Building Agency arbetar med att 

marknadsföra stiftelsens olika initiativ och plattformarna.  

 

- Att visualisera våra blockchain-projekt ställer ibland orimligt höga krav på våra partners kreativitet; 

konsten att förmedla känslor för något som inte finns känns surrealistiskt. Att hitta rätt byrå för oss har 

inte varit enkelt, en utmaning som allting annat. Med Bond Street samlade kreativitet och proffsiga 

arbetsgrupp förstod vi att nästa nivå finns runt hörnet. Vi ser verkligen fram emot samarbetet där vi får 

vara med att utmana under dessa otroligt spännande år som vi har framför oss, säger Maddox Burhall, 

Head of Business, WCC Stockholm Burhall HQ. 

 

- Vi ser mycket fram emot att samarbetet. Produkten är oehört intressant och vi hoppas kunna bidra till 

att utveckla innehållet inom rörlig kommunikation, säger Catinka de Flon, Client Director, Bond Street 

Film 

 

- Framtiden är här! Precis så kändes det när jag blev introducerad till Blockchain 

och World Cryptonomic Foundations arbete. Tanken på att det finns obegränsat 

med möjligheter för vad och hur blockchain kan appliceras i vår vardag är oerhört 

intressant och ger stort hopp om framtiden. En utmaning har varit att berätta om 

något tillsynes komplicerat, men som egentligen är extremt enkelt. Vilket jag och 

mitt team upplever som ett väldigt kul och inspirerande uppdrag, säger Michel Megherbi, Regissör, 

Bond Street Film. 

 

Om Bond Street Film 

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

trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Bond Street är ett av Sveriges mest prisbelönta 
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filmproduktionsbolag och har de senaste åren sammanlagt vunnit 16 priser i fyra internationella och 

svenska tävlingar. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena 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, utbildningsfilm, animerad 

film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena 

Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på 

www.shortcutmedia.se.  

 

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 13 maj 2020. 
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