EN SELECTED OFFICE PRODUKT

Presentationsfilm
En presentationsfilm är perfekt för dig som vill kunna
kommunicera dina produkter eller tjänster på ett modernt sätt
som är lätt att ta till sig.

INFORMATION
Vi hjälper dig att paketera ditt budskap i ett filmklipp på 2-4 minuter som du enkelt kan lägga upp på din hemsida,
i sociala media och exempelvis på Youtube. Vi ansvarar för hela processen från planering och filmning till
slutleverans av det färdiga klippet. Om du önskar fler än en presentationsfilm kan vi utifrån befintligt filmmaterial
klippa önskat antal ytterligare filmer.

INNEHÅLL

VAD VI BEHÖVER AV DIG

• Idémöte tillsammans med dig då vi spånar kring syfte och
fokus för presentationsfilmen
• Planering av filminspelning, framtagande av intervjufrågor
• Upp till fyra inspelningsdagar, inkl eventuella
intervjuer/personporträtt
• Klippning av råmaterialet till ett första utkast
• Klippning och slutredigering av filmklippet
• Leverans av en 2-4 minuter färdig presentationsfilm i en
låg- mellan- och högupplöst version, samtliga i färg om inget
annat överenskommes.
• Logotyp/textrad integrerad i filmklippet – för ytterligare
animationer, se tilläggstjänster nedan!

• En grundidé och ett syfte eller fokusområde för
presentationsfilmen
• Tillgång till inspelningsplatser och intervjupersoner
• Formella tillstånd i förekommande fall, dvs om filmning sker
på allmän plats eller på annan egendom och tillstånd krävs
• Att du granskar och kommenterar det första utkastet av
presentationsfilmen så att vi kan klippa och slutredigera
enligt dina preferenser
• Logotyp i eps-format, alternativt text och tillhörande
typsnitt (om ej standardtypsnitt) som vi ska integrera i den
färdiga presentationsfilmen

29 995 kr exkl moms

Fast pris
TILLÄGGSTJÄNSTER
Extra filmklipp

Animationer

Extra filmklipp utifrån befintligt filmat
råmaterial, slutredigerat och levererat
i samma format som
presentationsfilmen enligt ovan

Animationer utöver integrerad
logotyp/textrad såsom exempelvis
förklarande texter som relaterar till
specifika avsnitt i presentationsfilmen

Fast pris 9 995 kr/st

exkl moms

Fast pris 495 kr/st

Växel 08-501 292 00
info@selectedoffice.se

exkl moms

Artillerigatan 6, 1 tr
114 51 Stockholm

