Ingen billeder? Klik vis billeder i din brows er

Hvis du ikke kan s e denne mail klik her

vnr.TV koncept vises i alle S-toge, hoteller og Arriva - 33% flere klik til
VisitKalundborg
"Inden for 10 Minutter", "Stay Another Day" og
"Næste Gang Du rejser" fortæller dig, hvad du kan
opleve inden for en given afstand - fx 10 minutter - fra
det sted, du befinder dig lige nu. Det være sig en Stogs station, en bus-station eller et hotel. Det vises
på skærme i alle S-toge og på alle perroner, DSB
Info-stande, på Marriott, Admiral, Hilton, Danhostel og
andre steder. Visninger ses hver uge af mindst 560.000 mennesker.
Efter visninger på "Inden for 10 Minutter" modtog Badesøen i Albertslund 10.000 ekstra
badegæster i en ellers stille periode. Kalundborgs hjemmeside modtog 33% flere "klik"
efter visning på "Næste Gang Du Rejser".
Se mere her.

vnr.TV vinder igen internationale turistfilmpriser i 2012
Præsentationsfilmen "It's...Royal North Sealand", produceret for VisitNordsjælland,
modtog i 2012 fire udenlandske filmpriser:
US Filmfestival, Los Angeles, Californien (3. plads),
Riga (Grand Prix 1.plads),
Polen (Special Award),
Russia (2. plads).
Se mere her.
Se film her.

Kongres-video / sociale medier

For 3GF/Udenrigsministeriet producerede vi interviews
-3GF in 3 Minutes-med folk fra hele verden, der
bekymrer sig om miljø- og klimaforandringer.
Se mere her.

Video News Releases / presse meddelelser til TV
Danmark

Udlandet - mere vnr distributionen fra Asien

DSB's ledelse,
regional tog og Stog
er blandt dem dem,
som har fået flere
historier på eks.
TV2 og DR.
Se mere her.

Vi har udbygget vores TV-distribution i Kina, Indien og Vietnam.
For Det Danske Kulturinstitut dækker vi det hidtil største danskindiske kultur-, videnskabs– og handelsprojekt: India
Today/Copenhagen Tomorrow.
Vi er producere for internationale TV-netværk - og dækkede bla.
NOMA, Julemandskongressen, det kinesiske præsidentbesøg oa.
Se mere her.

Fra chefproduceren
VNR.TV er et stærkt producer-team, der brænder for at gøre det godt.
Vi laver produktioner for 3GF/Udenrigsministeriet, det Danske
Kulturinstitut, DSB og mange flere.
Vi er stolte over, at passagererne i S-togene mener, at "inden for 10
minutter" er blandt det absolut bedste.
Vores video pressemeddelelser (VNRs) vises på alle nationale tvstationer i Danmark, i hele Europa, i Indien, i Kina.
Kontakt os med dine PR-På-Video-Idéer i fremtiden.
Vi ønsker virkelig, at I skal.... Bliv´ set mere.
Bedste hilsner
Anders Garde Kongshaug

Hvad kan vnr.TV gøre for dig i 2013, så I kan ... bliv' set mere?

VNR.TV Øs ter Alle 1, 2100, Copenhagen, Denmark
+45 31 670 670
producer@vnr.tv
www.vnr.tv
Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt vores nyheds brev.

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

