Sinfra i samarbete med Q enter ProductionAB

Exempel på manustext för leverantörsfilmer
Sinfra är en inköpscentral som har högt uppställda krav och förväntningar på våra
ramavtalsleverantörer. Som upphandlad ramavtalsleverantör till oss har ni en unik möjlighet att nå ut
till alla våra medlemmar som kan avropa på ramavtalet direkt, då upphandlingen redan är genomförd.
Som ramavtalsleverantör har man också möjlighet till förmånligt pris marknadsföra vårt
gemensamma ramavtal via filmproduktion för att effektivt kommunicera ramavtalet till fler
medlemmar. Filmproduktionen publiceras på vår webbplats och vi erbjuder även länk för användning
i era kanaler.
Kort text om ramavtalsleverantörens företag samt produkt- och tjänstesortiment.
Mellan Sinfra och ramavtalsleverantör X finns ramavtal inom område X.
Text/presentation av produkten/tjänsten eller systemlösningen max 2-3 stycken från befintlig
ramavtalsleverantör till Sinfra.

Riktlinjer för filmproduktuktion via Sinfra
Vad förväntas av er som ramavtalsleverantör till Sinfra?








För att inspelningen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att manus på 2-3 stycken är
levererat till oss innan inspelning. Vår samarbetspartner Q-enter AB besitter rätten att
redigera texten så att den passar in i befintligt manus samt får ett bra flöde, om detta skulle
behövas.
Om produkt ska tas med till studio är det bra att informera om dess storlek så att Q-enter är
väl förberedda i studion i tid.
Filmklippet ska vara max 2-5 minuter långt
Filmklippet ska vara i en Youtube- alternativt Vimeo länk när den skickas till oss
Kommer väl förberedde till studion
Har kommit överens, internt, om hur de vill göra
o ska någon presentera produkten framför kameran, personen bör ha kameravana så att
inspelningen går så smidigt som möjligt
o vill de att Q-Enter tillhandahåller en berättarröst
o om produkten är för stor för att ställa i studion behöver kunden tillhandahålla
produktblad i PDF-form och media-bilder på produkten i högupplöst format.
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När tittkopia levereras bestämmer, internt, om eventuella ändringar ska göras då endast EN
”korrigeringsvända” av filmen ingår i priset

Vart spelar man in filmproduktionen
Filmproduktionen spelas in hos Q-Enter Production AB, Bäckvägen 17, 192 54 Sollentuna, Stockholm.

Hur mycket kostar det?


Ny film från grunden

Vill ni som ramavtalsleverantör till Sinfra skapa en helt ny filmproduktion från grunden kostar detta
15 000 kr per filmklipp och gäller per år. I detta erbjudande har ni som ramavtalsleverantör möjlighet
att göra ett filmklipp under året. De filmer produceras genom Sinfra är i ca 2-5 minuter.


Befintlig film från er som vi marknadsför

Har ni befintlig film i er organisation som ni vill att vi på Sinfra ska marknadsföra på vår webbplats
kostar detta 5 000 kr per filmklipp och gäller också i ett år. I detta erbjudande har ni möjlighet att
lägga ut 2 filmklipp totalt under året. Detta innebär givetvis att ni har möjlighet att leverera filmer som
är längre än 5 minuter.
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