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Bond Street Film vinner order värd 0,9 Mkr 
 
Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), mottar order ca 
0,9 Mkr. Uppdraget innebär idé och produktion av filmer och animationer för 
en global aktör från privat sektor. 
Arbetet kommer att utföras under slutet av första och början av andra kvartalet 2022.   

– Vi har senaste åren byggt vår organisation så kunderna ska känna att vi är ett samtal bort från att 
lösa deras ökande behov av rörlig bild. Att allt större kunder väljer oss som kreativ partner är både 
roligt för vårt fantastiska team och helt i linje med vår strategi, säger Peter Söderlind, 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 ja-
nuari 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 produktionsgrup-
per och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, live-
sändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, 
STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på 
www.shortcutmedia.se.  
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Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har pub-
licerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets ny-
hetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. 
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