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Ramavtal mellan Post och Telestyrelsen samt Bond
Street Film träder i kraft
Bond Street har tidigare tilldelats första plats i PTS nationella upphandling
av filmproduktion. Avtalet väntas vara värt ca 5 Mkr per år i upp till fyra år,
totalt upp till 20 Mkr.
Bond Street tilldelades ramavtalet kring filmproduktion för PTS den 13 maj, efter en omfattande
nationell upphandling. Ramavtalet är nu påskrivet och träder i kraft omgående. Samarbete i projekt
mellan PTS och Bond Street väntas inledas nu under tredje kvartalet.
– Vårt kreativa team har gjort ett fantastiskt arbete och vi kammade som enda bolag hem högsta
kvalitetsbetyg i upphandlingen. Nu är vi redo att ta oss an alla roliga projekt och kreativa utmaningar
som PTS kan tänkas ha, säger Johan Hammarberg, Creative Director på Bond Street Film.
– Det har varit en lång och spännande process som nu är i mål. Vi ser verkligen fram emot att jobba
med PTS och tillsammans inleda ett långt, givande samarbete, säger Peter Söderlind, COO på
Shortcut Media Group.
I ramavtalet tilldelades två rangordnade bolag, där Bond Street rangordnades som nummer ett. Som
avtalet är utformat går alla beställningar från kund i första hand till Bond Street. Om Bond Street tackar
nej eller inte har möjlighet att ta sig an projekt går frågan vidare till den leverantör som är rangordnad
som nummer två.
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 en av de ledande
leverantörerna av film till offentlig sektor i Sverige och har därmed lång
erfarenhet inom segmentet. Det är också 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

varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street
Film Stockholm AB.
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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:
Anders Brinck
VD
Shortcut Media Group
anders.brinck@shortcutmedia.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 6 juli 2020.
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