Filmproduktion
Mediafakta 2019
Film skapar trovärdighet & ökar försäljning

Film är ett effektivt alternativ för att skapa intresse och nå ut till era nuvarande samt potentiella kunder.
Vi erbjuder engagerande och intresseväckande filmer åt företag och organisationer av alla storlekar.
Fokus läggs på att skapa en relation mellan kund och företag, som annars kan vara svår att förmedla i
annan media.
Målet med filmerna är att skapa trovärdighet för ditt företag och ge ökad försäljning. Eftersom våra
produktioner representerar dig vill vi att du ska känna att din röst blir hörd.
Genom effektiv kommunikation som täcker all relevant information, tar vi upp en minimal del av din
arbetsdag.

Filmexempel & prisuppgifter
Företagsfilm
Drönartjänster
Reklamfilm
Event
Informationsfilm
Produktfilm
Instruktionsfilm
Grafisk animation

Presentera företaget för kunder

Bokning & information

Film från höjden

E-post: robin@chillimedia.se
www.chillimedia.se

från 10 000:Offert
Tv/Sociela medier
Offert
Dokumentera och skapa intresse inför fler event
Offert
Få ut information kring ny teknik/nya produkter
Offert
Presentera produkter och visa hur de tillverkas
Offert
Visa hur man t.ex. använder en produkt
Offert
Informativ och förklarande
Offert

2. Bildmanus/Shotlist
Vi arbetar fram ett bildmanus/shotlist för att
underlätta inspelningen.
3. Sammanställning & boka inspelning
Bildmanus sammanställs, delas upp i mindre
delar och vi bokar in dagar för inspelning.

070 - 647 16 75

Filmproduktion
En professionellt skapad film är en
prisvärd investering med lång livslängd som kan ge ditt företag eller
organisation många nya kunder.

Från idé till färdig produkt
1. Möte och diskussion
Vi träffas där vi tillsammans diskuterar vad
det är ni vill få fram med hjälp av filmen.

Kontaktpersoner:
Robin Fjällström:

Kontakta oss!

Om du vill veta mer om denna
möjlighet så ta gärna kontakt med
oss.

Vi är öppna för dina önskemål,
vare sig sig du har
liten eller stor budget.

Genom att tillsammans föra en diskussion kring den film ni ska användas på
t.ex. era sociala medie-kanaler, har vi på så
vis en god inblick i era förväntningar och
synpunkter.
Vi anpassar produktionen utifrån vår
gemensamma planering. Vi matchar vår
kompetens tillsammans med er vision och
era egna tankar kring hur ni vill att slutprodukten ska användas, tolkas och vad det
är den ska förmedla.
När vi har jobbat igenom det visuella
uttryckets beståndsdelar presenteras
dessa för er och ni får möjlighet att lämna
feedback varefter eventuella justeringar
genomför.

Mer information finner ni på www.chillimedia.se
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