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Shortcut Media Group ingår samarbetsavtal för att 
stötta Fjällräven International AB 
 
Shortcut Media Group (SMG) har signerat ett avtal med Fjällräven International 
AB med syfte att stötta det ikoniska Svenska friluftsvarumärket med rörligt 
innehåll. 
  

Den globala pandemin har ändrat sätt att arbeta på, även för det internationellt kända svenska 

varumärket Fjällräven. SMG har tidigare levererat rörligt innehåll åt varumärket för att hjälpa Fjällrävens 

globala säljmöten ta steget in den digitala miljön.  

 

För att utforska framtida samarbete och fortsätta utveckla och förbättra digitalt rörligt innehåll för intern 

och extern kommunikation för varumärket Fjällräven, har SMG skrivit på ett avtal som underlättar för 

bägge parter att jobba tätare tillsammans.  

 

Avtalet innebär att SMG blir en leverantör och partner för Fjällräven för digitalt rörligt innehåll, ett snabbt 

växande område både generellt på marknaden och inom SMG. 

 

– Fjällräven är ett fantastiskt varumärke med svenska rötter som har en otrolig global räckvidd. Vi ser 

mycket fram emot att bidra till Fjällrävens framtida expansion med digitalt rörligt innehåll för att säkra 

effektiv kommunikation, säger Peter Söderlind, COO Shortcut Media Group. 

 

Avtalet gäller löpande från och med nu med 6 månaders uppsägningstid. Som avtalet är utformat får 

SMG inte kommunicera några estimat kring avtalets värde. 

 
Om Fjällräven 

Fjällräven är ett ledande globalt friluftsvarumärke grundat 1960 i norra Sverige. 

Idag är bolagets tidlösa, funktionella och hållbara 

friluftsutrustning representerat globalt och kan hittas i över 70 länder. 

Fjällräven´s produktutbud rymmer både friluftskläder och accessoarer för män och kvinnor 

samt ryggsäckar, tält och sovsäckar. Genom åren har Fjällräven´s produkter, material och   innovativa 

lösningar för friluftslivet mottagit flertalet prestigefyllda priser, några produkter som Kånken, The 

Greenland Jacket och Expedition Down Jacket har även blivit riktiga ikoner även utanför friluftsvärlden.  
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Som företag gör Fjällräven allt för att agera ansvarsfullt gentemot människor, vilda djur och miljö samt 

att uppmuntra människor att intressera sig för friluftsliv. Företaget är initiativtagare till två populära 

utomhusevenemang, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, som lockar tusentals deltagare varje år. 

 

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, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på 

www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.  

 

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 28 juni 2021. 
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