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Vi er NU nr. 2 i VERDEN for flest vundne turistfilm awards i
2017.
Den sociale viral-film "A year in A Minute" for Mogens Dahl Koncertsal
har alene i 2017 vundet 6 awards:
ITB Berlin, New York Festival World’s Best Film & TV, Riga Touristfilm, Istanbul International
Touristfilm
og snart modtager vi priser i Zagreb, Portugal og US Filmfestival i Los Angeles.

"Citater"
"Det er helt fantastisk, at denne præsentationsfilm modtager så mange priser i hele
verden.
Det er vi meget stolte over"
Bolette Hvalsøe Boe Hansen, Direktør, Mogens Dahl Koncertsal

"GOD IDE. Super fedt. A year in a minute.
(simpelt og til at overkomme lige at se igennem for alle)"
Charlotte Andersen , Event Manager , Danske Bank

Se A Year In A Minute.

Listen med de 26 øverste af i alt
199 PR & dokumentarfilm.

VNR.TVs distribution er blevet brugt af VisitDenmark med stor
succes.
Alene i Norge og Tyskland er vores Video News Releases vist på 23 store prime-time
stationer
og set af over 15 millioner.
Se perlerække af visninger på Verdens Gang. ARD, DW, BBC24 og andre.

Eksempler på visninger...

VideoNewsRelease Præ sentation 2017.pdf

Stor interesse for “Indenfor 1 Time”, der vises i DSB S-tog.
Filmene bruges nu også af kommuner, hoteller og
turistkontorer.
De fortællende, populære og prisvindende film om, hvad du kan lave rundt om stationerne
i Danmark ses af mange af de 200.000 daglige passagerer i S-tog.
De vises nu også hos Scandic, Small Danish Hotels, Admiral Hotel, Radisson Blue, DAT Air,
VisitDenmark, VisitSydsjælland & Møn, VisitRanders, Anchersen Busser og i succesfulde
kampagner om Albertslund, Rødovre, Helsingør o.a.

Se Indenfor 1 Minutter om
Nordisk Film's gamle studier og Post Bazaren

Indenfor 1 Time - Sydjylland
Skabt til VisitDenmark
Se alle 9 regions film her.

Indenfor 1 Time Præ sentation.pdf

Nye kreative produktioner på vej...
Vi samarbejder løbende med mange partnere og er i fuld gang med flere kreative video
kampagner.
Kampagnen fra VisitSydsjælland & Møn fik 1.339.611 visninger på de sociale medier.

”Åbenbaringen i terapilokalet.”
Se Charlotte Bostrup give terapi
til Morten Burian

Hvor bliver man våd på en smuk
måde?

efter åbenbaringer under besøg i
Sydkystdanmark
(VisitSydsjælland & Møn)
"Se hele den sjove Åbenbaringen-serie
her"

Se vores film om Unidrains unikke
afløb,
der også er omtalt hos
Markedsføring.dk.
Se alle Unidrain filmene her.

Med venlig hilsen.
Anders Garde Kongshaug
Chefproducer for gode folk
Distributør til mange folk

Fakta
vnr.tv deles op i 3, fordi vil vil opdele vor brands, så de kan vokse mere selvstændigt:

Formidler, vinkler, producere og distribuere til TV-nyheder i h ele verden.
Har nu over 500 portrætter fra hele til Danmark til Indenfor filmene.
Producer det hele, nye typer produktioner, samt rådgivning.

Indenfor 10 minutter

Se vores produktioner

Nogle af de kunder som vi har samarbejdet
med:

Se vores produktioner

Om firmaet

Stationer vores VNRs har væ ret
vist på:
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