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Bond Street Film vinner beställningar värda 1,2 Mkr 
 

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har mottagit 

beställningar från två kunder, varav en ny. Det samlade ordervärdet uppgår 

till 1,2 Mkr. 

Kunderna består av ett välkänt bolag inom Gamingindustrin och en ledande internationell 

streamingtjänst. Projekten, som består av film- och grafikproduktion, promotionmaterial och tillhörande 

digitala tjänster, kommer att utföras under tredje samt fjärde kvartalet 2021.  

– Vi fortsätter att fokusera på Sveriges och Nordens största beställare inom rörlig bild. Det är fantastiskt 

roligt att se att fler och fler av de största aktörerna i respektive bransch ansluter som kunder till oss. Vill 

ge en extra eloge till våra nya kollegor från Klapp & Co som bidragit på ett ovärderligt sätt till detta, säger 

Peter Söderlind, VD för SMG. 

Gamingindustrin samt TV/OTT/streaming-plattformar är prioriterade områden för organisk tillväxt, som 

del av SMG:s tillväxtplan. Tillväxtplanen går ut på att fördubbla SMG:s storlek från 2020 till slutet av 

2022. 

 

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, 

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.  
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

Peter Söderlind 

VD 

Shortcut Media Group 

peter.soderlind@shortcutmedia.se 

Tel: 072-375 75 10 

 

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 7 september 2021. 
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