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Shortcut Media Group (SMG) skriver samarbetsavtal 
med More Alliance 
 
SMG har tecknat samarbetsavtal kring filmproduktion med byrågruppen 
More Alliance, en av Västsveriges ledande kommunikationsgrupper. Avtalet 
skrivs som en del av SMG:s förvärv av STARK Film från More Alliance. 
 
Samarbetet går ut på att More Alliance dotterbolag efter SMG:s förvärv av Stark ska fortsätta att 

samarbeta med Stark eller andra SMG-bolag för filmkommunikation. Samarbetet gäller specifikt för de 

kunder för vars räkning More Alliance:s byråer tidigare har samarbetat med Stark avseende film. 

 

Det är därutöver SMG:s och More Alliance ambition att även marknadsföra samt förmedla tjänster till 

varandra. 

 

– För att kunna leverera stor och högkvalitativ film för näringslivet krävs en volym vilket 

sammanslagningen av STARK och Oddway ger. Genom att STARK blir en del av SMG får vi en 

potent producent i marknaden där More alliance har säkerställt att fortsatt kunna samarbeta kring 

viktiga kunder med film på högsta nivå, samtidigt som SMG kan bidra med kunder till More Alliance 

byråer vad gäller alla andra kommunikationsområden. Vi får även på detta sätt in en fot på 

Stockholmsmarknaden, säger Olle Langenius, styrelseordförande för More Alliance. 

  

– More har en imponerande kunskap och bredd inom kommunikation, som passar väl ihop med 

SMG:s erbjudande inom film. Vi ser mycket fram emot att utforska ytterligare affärsmöjligheter 

tillsammans inom ramen för det här samarbetsavtalet, säger Anders Brinck, styrelseordförande för 

Shortcut Media Group. 

 

Om More Alliance 

More å sin sida består av nio bolag verksamma inom bl.a. strategi och produktion 

av marknadsföring och varumärken, digital strategi, event, 

kommunikationslösningar, design, arkitektur och PR. Mer information finns 

www.morealliance.se. Bland bolagen i More alliance återfinns Start 

Communication, Rubrik, Revolve, Create, Vekst, UnderstandIT, More PR, Noi 

arkitekter och Stylt Trampoli. 
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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, STARK 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 
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Shortcut Media Group 

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99 

 


