Att kommunicera är nu viktigare än någonsin.
Från och med nu kommer fokus på ekonomi och hållbarhet att
påverka vårt sätt att mötas och kommunicera.
Vi erbjuder en smart lösning för att hjälpa er att ställa om,
och utveckla er digitala kommunikation.
Vi har valt att kalla det för Updates.

VAD ÄR UPDATES?
Updates är ett format som hjälper er att kommunicera internt
eller externt på ett snyggt, intressant och tillgängligt sätt
– live-sänt eller on-demand i efterhand.
Tillsammans med er bygger vi ett program, där vi hjälper er att
bena ut VAD ni behöver kommunicera och HUR det görs på
bästa sätt. Vi livesänder och/eller spelar in i vår TV-studio
eller på plats hos er, beroende på hur era behov ser ut.
Updates är ett samarbete mellan kommunikatörer,
moderatorer och TV- & filmproducenter.

Klicka för Updates Trailer

VAD MAN KAN GÖRA I UPDATES?
MONTHLY UPDATE!

EDUCATE@UPDATES

Kommunicera med era medarbetare, partners och
kunder. Ge dom en nulägesrapport och berätta om
vad som är på gång.
Berätta om visionen, lyft goda exempel, sätt ett
sense of urgency, men framför allt – ge energi!
Och varför inte avsluta med en digital After work?

Utveckla era medarbetare, kunder och partners
genom vidareutbildning. Spännande föreläsningar
och interaktion med diskussioner, omröstningar och
workshops.
Vi hjälper er att forma temaprogram om t.ex.
företagskultur, ledarskap, mångfald och hälsa.

ATTRACT by UPDATES

UPDATES INTRODUCING

Lyft ert employer brand mot tänkbara nya
medarbetare. Berätta om hur ni arbetar med
hållbarhet, CSR, och om hur ni är som arbetsgivare.
Beskriv vilka fantastiska medarbetare ni har idag
och låt några av dem finnas med i studion för att
svara på frågor. Allt som kan stärka erat varumärke!

Presentera en ny CEO eller annan medarbetare med
nyckelkompetens för företaget. Låt kollegorna lära
känna hen, skicka in frågor och välkomsthälsningar.
Presentera lyckade projekt och affärer för att hylla
inblandade medarbetare och sprida både kunskap
och stolthet.

VAD MAN KAN GÖRA I UPDATES?
BEHÅLL INTERAKTIONEN

FÖRHÖJ UPPLEVELSEN

En av nycklarna till lyckad kommunikation är
interaktion.
Med Updates har ni tillgång till en mängd olika
interaktiva lösningar och vi hjälper er att hitta rätt
utifrån erat behov.

För att höja upplevelsen och stärka varumärket
finns möjlighet att jobba med grafik, animeringar,
vinjetter och green screen. Att branda program- och
studiomiljö till just ert företag och tema!

LYFT INNEHÅLLET

VÄSSA FRAMFÖRANDET

Att använda en innehållsproducent redan i
förstadiet lyfter hela produktionen.
Utveckla innehållet med intervjuer, föreläsare,
workshops & filmade inslag - allt som gör att dom
som tittar verkligen tar till sig informationen.

Att stå framför en kamera kan vara både ovant
och svårt. Vi erbjuder därför regissör samt
professionell talar- och programledarcoach

VÅRA UPDATES PAKET
Updates har paketlösningar för olika nivåer och behov.
I alla paket ingår som grund
- En producent som genomför inspelningen med coachning & regi
- En interaktionslösning
- En inspelningsproduktion för sändning live och/eller On Demand
Paketen kallar vi för LIGHT, STANDARD och KOMPLETT och det som
skiljer dem åt är omfattningen av den tekniska produktionen.
Grundpaketen gör att ni kan komma igång direkt!
Utöver det har vi tillägg som ska hjälpa er forma ett bra program och
skapa ett optimerat upplägg. Det innebär tex innehållsbearbetning,
programledarskap, produktion av talarstöd (filminslag etc),
interaktiva lösningar och en grafisk profilering av ert program.

KONTAKTA OSS

COACHNING OCH REGI

Vi som ligger bakom Updates är Daniel Fogelsjöö & Fredrik Edlund,
och vi gör det verkligt tillsammans med våra partners:
Vi förstår att många inte är vana vid att stå framför
en kamera och hålla sina presentationer. Vi
Frelima
Event – producent, coachning och regi
erbjuder därför regi, cochning och programledning
av erfarna talarcoacher och proffsiga
programledare.

Dallas Sthlm – motion design och grafik

Grandios Television – produktion av film och rörlig media
daniel@grandios.se
fredrik.edlund@frelima.se
j.gustafsson@dallas.se

+46 (0)70 687 30 87
+46 (0)70 272 19 63
+46 (0)70 727 38 00

