- Præsentation

HVAD
En kort gennemgang
af konceptet
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Konceptet

“Indenfor 1 Time” er opstået pga. et unikt samarbejde med DSB og vort store arkiv, der gør det
muligt at aflevere en opdateret film hver 14. dag.
Hver film dér er på 60 sekunder viser, hvad en passagerer kan opleve, hvis de blev siddende i
toget og stod af på en station i Danmark af natur, kunst, kultur, motion og andre aktiviteter Indenfor 10 Minutter eller Indenfor 1 Time.
Ifølge Epinion synes passagerne, at det er det mest relevante og bedste af alt, hvad der vises på
S-togs skærmene - (herunder TV2News og andre reklamer generelt).
Der er over 200.000 daglige passagerer, hvor over 60 % er pendlere og ser det flere gange.
Det er flere seere, end de fleste tv-programmer i Danmark!

Ideen med at kalde det Indenfor 10 Minutter
er, at folk da kan se, hvor de visuelt flotte
steder faktisk ligger i forhold til, hvor man er
lige nu…

60 sekunder

14 dage

+200.000
unikke seere
&
Ca. 60% ser det
flere gange
- hver dag

I 2011 blev konceptet introduceret i alle DSB S-toge i hele Hovedstaden, hvor det ses
af 200.000 dagligt. Siden har det ligget i toppen af alle passager-meningsmålinger,
som det mest relevante og bedste på udendørsskærmene (herunder TV2-News og
reklamer).
I 2016 blev det lagt på VisitDenmark’s hjemmeside - og fik 235.000 besøg den første
måned.

Historik

I 2015-2016 vandt det 6 internationale turistfilmawards:
Best New Touristfilmconcept og Best New Hotelfilm på ITB/Berlin, Best Sales på New
York Festival Worlds Best TV, og priser på US Filmfestival i Los Angeles mv.
I 2015-17 er det lanceret hos eks. (VisitSydsjælland & Møn, Kongernes Nordsjælland,
Scandic, Small Danish Hotels, Admiral Hotel, Radisson Blue, Dansk Turismefremme,
DAT Air, VisitRanders, succesfulde bosætningskampagner i Albertslund, Helsingør,
Rødovre mv.

Effekten

Jeres videoportræt med tekst er fra 10 til 50
sek.
En færdig Indenfor FIlm er på 60 sekunder
med kort hen til jer som DSB betaler.

Helsingør Kommune:

Albertslund Kommune

MTB Tours:

Før eksponeringen af
videoerne var det kun 8%, der
“Helt sikkert” havde konkrete
planer om at besøge
Helsingør. Efter at have set
videoerne er samme tal nu på
32%”

Søbadet fik 10.000 flere
besøgende under deres
visningsperiode af “Indenfor
10 Minutter Albertslund “Vor
besøgende betalte 40 kr. - så vi
tjente 400.000”

“Vores forretning i Klampenborg
blev den, der omsatte mest, efter
vi var med Indenfor 10 Minutter
Klampenborg”

Vestegnens Kulturuge
“Til vores åbning kom over 12.000 mennesker.
En stor del af effekten er helt klart efter at have
medvirket i kampagnen”

Kilde:
Epinion, DSB, MTB, Albertslund og Ishøj Kommune.

DSB “Indenfor 1 Time”
“Bedst husket program af 21 %
af passagerne i DSB’s S-tog”
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Hvor

Her er et kort udvalg af hvilke andre oplevelser vi har
formidlet med stor effekt videre til S-togs passagererne

Kunst og Kultur
Christiansborg
Rundetårn
Frederiksborg Slot
Den Blå Planet
KØS
Arbejdermuseet
Heerup Museet
CirkusMuseet
Farum Skulpturpark
Grundtvig Kirke

Natur og Motion
Hareskoven
Dyrehaven
Botanisk Have
Friluftsbadet Badesøen
Nørrebro Skatepark
Dansekapellet
Kalvebod bølge
Amagerstrandpark
Havnebadet Islandsbrygge
Svanemøllen Strand og Badelaug

Klik på billederne for at se eksempler på oplevelsesfilm vi har vist
til DSB S-togs passagerer

Eksempler
Her kan du se eksempler
på destinationer vi har vist
til S-togs passagerer

Præsentationsvideo
“Indenfor 1 Time”

Københavns Lufthavn:
Amager Strandpark / Den Blå Planet

Ribe:
Vikingecenter / Vadehavscentret

Gilleleje:
Badehotellet / Gilleleje Havn

Hovedbanegården:
Christiansborg / Havnebadet

Odense:
H.C Andersen’s Julemarked
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Produktion
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Vi udskifter DSB’s logo og grafik, så det kan
bruges andre steder

Pre-produktion

Produktion

Post-Produktion:

Inden optagelserne tager vi en
samtale med jer om jeres
specifikke ønsker: Hvad der er
unikt for jeres destination og
hvordan det formidles bedst
muligt til seerne.
Produktionen laves af vores
prisvindende team…
Denne del tager ca. 1-2 timer.

Vi har specialiseret os i at holde
produktionsholdet nede og
består typisk af vores fotograf,
en statist eller et par, som
agerer besøgende på
destinationen.
Optagelserne varer typisk 4
timer.

Optagelserne gives videre til vores
klipper og chefproducer, som
udvælger materiale, producerer et
digitalt landkort, indsætter
beskrivelser af destinationen og
sender det første udkast til jer.
Efter at have modtaget jeres
kommentarer og tilrettelser
videresender vi produktionen til
DSB.
Redigeringen løber over 2-3 dage.

Pris

- eksempel på budget

Produktion, inkl visning.
Ved 10 sekunder
Ved 20 sekunder
Ved 25 sekunder
Ved 30 sek.
Ved 40 sek.
Ved 50 sek.

= 15.000
= 22.000
= 24.250
= 29.000
= 35.000
= 40.000

Ved genudsendelser eller visning andre steder om-redigeres portrættet

Jeres film vil blive vist 3-4 gange i
timen á 14 dage på samtlige linjer i
alle S-tog mv

Seerprofil

Lidt mere centralt om seerne, der tager S-tog...

Unik Position

Købestærk

65% af de ugentlige seere modtager ikke
reklamer, så skærmene er også et godt sted at
eksponere dit budskab, når du ikke kan få adgang
til deres postkasse.

Seerne bruger gerne flere penge på
luksusprodukter, ny teknologi, design og
kvalitetsprodukter end den gennemsnitlige
befolkning. De går også mere i teatret, biografen
og til koncerter og rejser mere. En købestærk
målgruppe
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Ser frem til at tale om det hele
▪

P/A
Gitte Rugaard
gitte@vnr.tv
Mobil: 24857217

▪

Teknisk producer service
Mads Gelting
mads@vnr.tv
53 670 670

▪

Chefproducer
Anders Garde Kongshaug
anders@vnr.tv
Mobil: 23103058

▪

Hovednummer: 31 670 670 / info@vnr.TV

▪

www.vnr.tv/Indenfor

vnr.TV - svanemøllevej 65 - 2900 Hellerup - 31 670 670
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