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Bond Street Film har mottagit beställningar från tre
kunder i gamingindustrin, varav två nya kunder
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har mottagit
beställningar från tre kunder i gamingindustrin, varav två är nya kunder.
Det samlade ordervärdet överstiger 0,6 Mkr.
Produktion avser koncept, produktion av lanseringskampanjer- samt trailers och kommer
huvudsakligen att utföras under tredje kvartalet 2021. Gamingindustrin, det vill säga företag som
utvecklar dator-, konsol- samt mobilspel, är ett av de prioriterade områdena i SMG:s tillväxtplan.
Tillväxtplanen går ut på att fördubbla SMG:s storlek till slutet av 2022.
– Vi älskar det vi gör. Att vi växer och breddar oss inom detta segment gör att vi fortsätter utvecklas
och kan erbjuda ännu bättre kreativa lösningar för både nuvarande och framtida kunder, säger Robin
Krey Andersson, Producent, på Bond Street Film.
– Vi har sen en tid tillbaka ytterligare ökat vårt fokus och engagemang inom gamingsektorn, som
många av oss brinner för. Det är därför extra glädjande att vi på Bond Street får förmånen att jobba
med stora och välkända speltitlar hos flera ledande spelutvecklare, säger Lars Bilk, VD på 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 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.
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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.

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 29 juni 2021.
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