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Stockholm 2020-05-14 

Oddway Film vinner affärer för 1 Mkr 

Oddway Film, dotterbolag till Shortcut Media Group (SMG), har vunnit 

uppdrag värda ca 1 Mkr. 

Produktion kommer pågå under andra kvartalet 2020. Beställningen kommer från både befintliga och 

nya kunder. Uppdragen går bland annat ut på att producera en digital konferens, en produktfilm för ett 

globalt bolag samt en reklamfilm för ett biomedicinskt bolag.  

– Det känns fantastiskt kul att vinna nya uppdrag, särskilt i dessa Covid-19 tider. Vi har som många 

bolag blivit påverkade och kan väl ännu inte se vilka långsiktiga effekter pandemin kommer ha, men vi 

ser att rörlig kommunikation definitivt fyller en viktig roll när många bolag, dess anställda och kunder 

måste kommunicera mer digitalt, säger David Stenberg, VD på Oddway. 

Om Oddway Film & Television 

Oddway Film är ett prisbelönt, Göteborgsbaserat 

filmproduktionsbolag som kombinerar kreativitet och strategi, 

från idé till färdig film. Oddway har haft en stadig tillväxt sedan 

starten. Oddways specialitet ligger i välproducerad reklam-, brand-, imagefilm med stort fokus på 

storytelling. Det är ett av Västsveriges mest framgångsrika produktionsbolag med såväl byrå- som 

slutkunder - däribland IKEA, Volvo Cars, Essity, Göteborgs Stadsmission och Stena-koncernen. Mer 

information finns på www.oddway.se.  

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: 

David Stenberg 

VD 

Oddway Film 

david@oddway.se  

Tel: 073-544 49 01 
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Denna information är sådan som Shortcut Media AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 14 maj 2020. 
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