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Vnr.TV vinder igen filmpris i Berlin 
Det nye koncept "Indenfor 1 Time" vandt den internationale filmpris "Das Goldene Stadttor"
(The Golden City Gate) — The Excellent Award" på verdens største rejsemesse, ITB, i Berlin,
hvor omtrent 1500 film konkurrerer om 42 priser.
"Indenfor 1 Time" kan ses i alle DSB's S-tog og nu på VisitDenmarks hjemmeside, hvor det
er den første af pt. syv regionsfilm, der sættes sammen af DSB-filmene.
Den vindende film, "Indenfor 1 Time Aalborg / Nordjylland", starter med en passager, der
ankommer i Aalborg. Herefter flyver man op og ser hvor eks. Faarup Sommerland, Klitmøller
og Grenen ligger og hvad der gør dem specielle.
Filmens tekster oversættes til brug på VisitDenmarks markedskontorer i hele verden.
"Alle i vnr.TV og vores samarbejdspartnere, DSB og nu VisitDenmark, er selvfølgelig glade
og beærede over, at "Indenfor 1 Time" vinder filmpris i Berlin", siger Anders Garde
Kongshaug, kreativ producent.
"Vi filmer nyt, men bruger også de mange optagelser fra vores arkiv, der kommer ned fra
hylderne og skaber kvalitet til en overkommelig pris for alle parter".
"Indenfor 1 Time"
DSB-filmene vises også i konceptet "Within 1 Hour" på de store hoteller i København,
herunder Admiral, Marriott og 11 andre.
vnr.TV vandt i 2013 prisen for verdens næstbedste nye hotelfilm på ITB Berlin for sin
"Within 1 Hour" for Hotel Marriott

Fakta
Anders Garde Kongshaug har nu vundet 41 internationale filmpriser, heraf 21 som kreativ
chefproducer i Wonderful Copenhagen (1997-2008) og 20 i eget selskab, vnr.TV.

Se en af "Indenfor 1 Time" filmene her....

Hvis du vil se flere "Indenfor 1 Time" film - tryk her ...

Succesfuldt koncept under Copenhagen Fashion Week
Et nyt koncept blev født under modeugen, med hjælp fra vnr.TV.
Gallery tilbød indkøbere en FIAT 500 med chauffør. I hver bil havde vnr.TV indstalleret en
iPad, der viste vej samt viste film produceret af vnr.TV for designere som Day Birger
Mikkelsen, Elise Gug og flere andre
vnr.TV fik ideen til disse iPads og samarbejdede med What2Do om den tekniske afviklingen.
Succesen vil blive gentaget i endnu s tørre stil til august 2015 til Copenhagen Fashion
Week SS16

Se dokumentationsfilm (kort version)

Hvis du vil se om skærme under messer eller modefilm - tryk her...

Fakta
Fra 1996 til 2009 producerede vnr.TV indslag fra modeugen, der skabte flere visninger på
internationalt TV end alle TV-pressebesøg tilsammen.

Vil du se eksempler på aktuelle TV-visninger - tryk her
(eks. CNN, Reuters, CCTV, Yahoo, TV-2 og mer´)

Vi er flyttet til Svanemøllevej — Arne Jacobsens gamle studio
Vi holder nu til i Arne Jacobsens studio, hvor han har
designet møderummet, vandhaner og mange flere
detajler.
Har du brug for at blive set mer´, så kom til et møde lige
her!
No cure — no pay.

Fakta
vnr.TV betyder video news release eller video pressemeddelelse.
Anders Garde Kongshaug lancerede vnr-konceptet under Kulturby 96.
Alle vnr.TV´ video pressemeddelelser er blevet vist siden 2006
vnr.TV's videoer bruges af nyheds- og featureprogrammer på mange internationale TVkanaler.
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Til orientering skal vi oplyse, at du modtager dette nyhedsbrev, fordi vi har samarbejdet med dig, din organisation
og/eller din branche tidligere og tænkte, at en orientering om disse P R redskaber kunne have videre relevans.
Hvis du har spørgsmål så kontakt os endeligt på: 31670670 / producer@ vnr.tv

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet? Frameld dig her.

