OM SANZABOE PRODUCTION
Sanzaboe Production producerer, redigerer og fortæller historier i
levende billeder og lyd til internet, tv, dvd, cd‐rom, video og film ‐ Det
kalder vi for levende kommunikation.

KOM PET ENC ER

Reklamefilm
Videoproduktion
Tv‐produktion
Dvd‐ og cd‐rom
Netvideo og webcasts
Encoding & streaming media
Indtaling og speak
Design og grafik
3D animation

Vi løser opgaver for det
private erhvervsliv, organisatio‐
ner og foreninger samt for det offentli‐
ge.
Vi har erfaring indenfor en række forskellige
genrer, som fx virksomhedsprofiler, e‐læring,
produktpræsentationer, pressemeddelelser,
jobrekruttering, konferenceoptagelser, tv‐
reklamer og trailers. Vi tilbyder også indtaling
af speak, så også lydsiden bliver unik.

HV EM ER VI
Sanzaboe Production er en danskejet virksom‐
hed stiftet i 1998, der producerer alt indenfor
levende billeder og lyd.
Vi er kendt for saglig rådgivning, hvorigennem vi
altid søger den bedste løsning for vore kunder og
samarbejdspartnere.
Kontakt Sanzaboe Production og hør, hvordan vi
kan gøre jeres kommunikation levende.

Alle produktioner bliver produceret på digitalt
udstyr og vi råder over HD udstyr, flere HD re‐
digeringer, grafiske arbejdsstationer og speak
faciliteter. Vi lægger stor vægt på at have pro‐
fessionelt og velfungerende teknisk udstyr og
skaber vækst gennem en engageret, seriøs og
kreativ indfaldsvinkel til alle produktioner.
Vi sikrer din investering
I Sanzaboe Production gør vi meget ud af at
sikre din investering. Vi tænker langsigtet og
hjælper dig med at få mere ud af din investe‐
ring. Vi kan fx opbevare dit videomateriale i op
til 10 år, sådan at rettelser og versioneringer
gøres økonomisk og hurtigt.

R EF EREN C ER

NETVIDEO

KR EA TI VTET

Dansk Standard, Stelton, DR,
TV2, Rambøll, DSV, Danisco,
Matas, DI, Ford, Forsvaret, Hvid‐
ovre Hospital, m.fl.

Netvideo er en oplagt måde at få
distribueret sin film til et stort
publikum ‐ for en minimal om‐
kostning.

Se flere referencer på:
www.sanzaboe.dk

Læs mere på:
www.sanzaboe.dk

Sanzaboe Production råder over
kreative og professionelt arbej‐
dende journalister, fotografer,
klippere, speakere, grafikere og
historiefortællere – alle med stor
erfaring inden for deres fagområ‐
de.
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