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Licensen för dig som visar
filmer för en förutbestämd
och avgränsad grupp.
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Licensen för dig som är filmansvarig
Licensen gäller för slutna filmvisningar inom t.ex. föreningar, församlingar, företag, vården,
skolan dvs. för förutbestämda och avgränsade grupper. Licensavtalet säkerställer att
visningarna sker enligt de villkor som de medverkande filmbolagen ställer. Tryggt för
dig som verksamhetsansvarig.

Med Swedish Film Licens visar du film lagligt inom dessa områden:
– skola/utbildning
– fritidsverksamhet
– förening
– församling

– vård/omsorg
– butik/handel
– företag/organisationer
– försvar

Enormt utbud att välja på!
Med en Swedish Film Licens får du visa filmer från
massor av välkända filmbolag med brett utbud av
allt ifrån underbara klassiker till de senaste topplistefilmerna. Du ser filmbolagen uppradade här
nedanför, men besök www.swedishfilm.com
för en aktuell lista över medverkande filmbolag.
OBS! Endast visningsrättigheten ingår – de faktiska
filmerna tillhandahåller ni själva.

Med Swedish Film Licens får
upphovsmannen ersättning
och upphovsrätten stärks!

– kriminalvård
– brand/räddning
– hotell/restaurang
...och ännu fler

Så här tecknar du ditt avtal – steg för steg:
1.

Teckna Swedish Film Licens-avtal genom
att fylla i ett enkelt formulär på vår hemsida.

2.

Avtalsnivån styrs av antal personer i er verksamhet (elever på skolan, medlemmar i filmklubben, anställda i företaget osv.) Eller genom
besöksfrekvens (det snittantal som besöker
t ex barnhörnan eller fritidsgården varje vecka).

3.

Licensavtalet tecknas kalenderårsvis
och förnyas automatiskt.

4.

Avtalet omfattar filmer från de filmbolag som
visas i den här foldern eller på vår h
 emsida.
Under fliken ”Licens” visas en aktuell sammanställning
av medverkande filmbolag.

5.

Avtalet avser rättighet att visa all film, oavsett
mediatyp, från de medverkande filmbolagen.
Avtalet omfattar inga produkter eller tjänster.

6.

KLART! Avtalet skickas till er och ett Certifikat
följer med som bör placeras väl synligt hos er.

Fyll i din ansökan på www.swedishfilm.com/licens redan idag!

Vad kostar det med
ett licensavtal?
Kostnaden för ett Swedish Film Licensavtal
baseras bl.a. på antalet visningsplatser,
gruppstorlek, besöksfrekvens mm. Avtalet
tecknas, löper och förlängs kalenderårsvis.
Vänligen kontakta oss för att du ska få rätt
prisförslag för ditt Swedish Film Licensavtal.
Skicka ett mail till: licens@swedishfilm.se
så återkommer vi med en offert

Det här innebär en Swedish Film Licens.
Licenssamarbetet är en kostnadseffektiv samarbetsform som medger att filmer med rättigheter för privat
hemmabruk används i verksamheten. Avtalet tillåter
användning av filmer från de medverkande filmbolagen
oavsett media, de kan alltså vara i format VHS/DVD/
BluRay, köpta/hyrda i butik, eller strömmande/nedladdade från någon legal filmsajt.

På vår hemsida hittar du information om företaget
och vår verksamhet. Våra medarbetare finns till för
dig och vi besvarar alla dina frågor och synpunkter.
Välkommen till Swedish Film!
STREAMING

Besök gärna www.swedishfilm.com och läs mer om oss och våra övriga tjänster.

Swedish Film AB, i filmbranschen ända sedan 1947
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Med ett brinnande intresse
för film ända sedan 1947!
Vi har representerat filmbolag och filmproducenter i över 70 år och möter dagligen
en stor variation av kunder som visar film i olika sammanhang. Tillsammans har vi
en bred kompetens inom film och dess olika användningsområden. Vi brinner för
möjligheterna som varje visning öppnar upp till, så tveka inte att fråga oss om vilka
rättigheter som gäller för din filmvisning eller vilka filmer som passar.
Endast fantasin sätter gränser för vilken visning du kan anordna, men det är viktigt
att du följer upphovsrätten. Vi hjälper dig med den bästa lösningen för just dig!

Medverkande filmbolag:

För aktuell lista över medverkande filmbolag, besök www.swedishfilm.com

Swedish Film AB, Box 6014, 171 06 Solna, tele: 08-445 25 50,
e-post: licens@swedishfilm.se, www.swedishfilm.com

