BILD & FILM

Bild och film

– levandegör företagshistoriska ögonblick
Ett ögonblick kan förändra allt. Ett fotografi
eller ett filmklipp är ovärderligt i engagerande
berättelser om företagets utveckling. Använd
ditt företags bildminnen i varumärkesstödjande
historieberättelser som griper tag i mottagarna.
är en guldgruva när du vill berätta
företagets historia. Autentiska fotografier, från tidiga glasplåtar med knivskarpa
bilder till urblekta färgfoton på papper, diabildskaruseller och digitala bilder,
ger berättelserna liv och trovärdighet. Klipp ur film- och videoarkivet förstärker
upplevelsen genom att informera, inspirera och väcka känslor.
E T T VÄ LO R D N AT B I L D - O C H F I L M A R K I V

Vi på Centrum för Näringslivshistoria hjälper dig att bevara och lyfta fram guldkornen som levandegör företagets historia. Med utgångspunkt i företagets arkiv
skapar vi nya, spännande visuella upplevelser. Möjligheterna är många.

Visualisera företagets historia
• Historiska filmer blir effektfulla inslag på en webbplats, i företagets reception, i
butiken, vid ett jubileum, på mässor eller vid kundmöten. De är också lätta att
dela via sociala medier för att nå ut till nya målgrupper. Kombinera historiskt
material med nyproducerat innehåll som intervjuer, miljöbilder och animerade
inslag för att aktualisera och förstärka berättelsen.

• Ett företagshistoriskt arkiv

• Design & Funktion

• Mål & strategi

• Produktion &
Publicering

• Research & urval
• Synopsis

• Webb-tv är ett alltmer självklart inslag i content marketing-arbetet för att löpande dela berättelser som väcker intresse, bygger förtroende och skapar
relationer. Webb-tv med historia på intranätet blir ett kraftfullt verktyg i det
interna varumärkesarbetet och bidrar till att stärka företagskulturen. Med
en inspirationsserie korta filmer levandegör du till exempel framgångsrika
entreprenörer, epokgörande affärer, viktiga teknikskiften eller lyckade strategiska vägval.

• Redaktionellt
innehåll, text
och bild

• Ett digitalt fotoalbum gör berättelser av en serie ögonblick. Albumet kan lätt
integreras på företagets webbplats och fungerar lika bra på datorer, läsplattor
och smartphones. Som bildspel ger det liv åt historien vid personalrekrytering,
i mässmontern eller i en företagspresentation. Albumet omvandlas enkelt till
en häftad eller inbunden historisk bilderbok. En trevlig gåva till kunder, leverantörer eller medarbetare.
• Vill du göra historiska bilder och filmer lättillgängliga för dina kollegor är en
intern digital bildbank lösningen.

Vi hjälper dig hela vägen
Oavsett hur du vill arbeta med historiska bilder och filmer hjälper vi dig hela vägen.
Från målsättning, research och manus till produktion av innehåll.

Referenser
Vi hjälper löpande många av Sveriges ledande varumärken att berätta sin historia i bild och film. ICA,
Systembolaget, Alecta och Teknikföretagen är några av de företag och organisationer som tagit vår hjälp för
att göra nya filmer om sin historia och på material ur sina arkiv. Företag som Ericsson, Atlas Copco och
Brandverket använder sig också regelbundet av historiskt bild- och filmmaterial i sin kommunikation.

Ny teknik gör foton, filmer och video i uttjänta format eller på omoderna lagringsmedia successivt oåtkomliga. För att inte förlora företagets värdefulla material
digitaliserar och arkiverar vi i digitalt format. Med utgångspunkt i dina mål gör
våra bildredaktörer ett urval till dina företagshistoriska berättelser. Därefter får
du hjälp med att bygga din berättelse och producera nytt material.
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