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Pressmeddelande 

Stockholm 2020-12-10 

Bond Street Film formaliserar avtalsförhållande med 
svenskt storbolag 
 
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har tecknat 
Service Agreement kring filmproduktion med ett svenskt storbolag. Det 
innebär en formalisering av ett samarbete som under 2020 så långt har 
omsatt ca 2 Mkr. 
 
Kunden, som är ett svenskt storbolag med åtskilliga miljarder i omsättning, har haft ett flerårigt 

samarbete med SMG sedan tidigare. Samarbetet har växt under 2020 och har så långt under året omsatt 

ca 2 Mkr.  

 

Att de två parterna tecknat Service Agreement kring filmproduktion innebär inte garantier för framtida 

beställningsvolymer, men utgör en formalisering av samarbetet. Det tecknade avtalet gör det enklare 

för beställare hos kunden att göra framtida beställningar från SMG inom t.ex. produktion av inspelad 

och animerad film, livesändningar, digitala konferenser, med mera.   

 

- De senaste åren har vi arbetat intensivt med att stärka, bredda och växa vårt erbjudande till beställare 

på Sveriges och Europas största organisationer. Det arbetet har verkligen burit frukt under 2020, vilket 

skapar en fin grund för vår fortsatta expansion under 2021 och framåt, säger Anders Brinck, VD, 

Shortcut Media Group. 

 

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 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. Mer information finns på 

www.bondstreet.se och www.froststudio.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, 
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http://www.froststudio.se/
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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: 076-949 66 99 
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