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VideoBurst inleder partnerskap med Cloudreel

Onlinevideobolaget VideoBurst inleder ett samarbete med Cloudreel, en molnbaserad plattform och
konsultbyrå för internkommunikation.

Samarbetet innebär att Cloudreels kunder kommer att kunna skapa professionella videor för
internkommunikation genom en integration av VideoBursts plattform som återfinns hos Cloudreel. Exempel
på sådana videor kan vara nyheter från bolaget, VD har ordet mm.

“Användningsområdet för onlinevideo är mycket brett. I Cloudreel får vi en stark partner som sitter på bra
kunder inom internkommunikation, där grundarna har jobbat nära bland annat EQT, Riksbyggen och SACO.
Både VideoBurst och Cloudreel är digitala plattformar vilket möjliggör en enkel och smidig lösning där våra
tjänster kompletterar varandra så att kunden får en bra användarupplevelse” säger John Goliats, VD på
VideoBurst.

“Internkommunikationen hos företag är under stor förändring. Många bolag har traditionellt jobbat med
nyhetsbrev, PM och intranät för att kommunicera ut viktig information till sina medarbetare. Behovet av att
skapa video har vuxit i takt med att allt fler konsumerar video på nätet, men det har varit dyrt och krångligt
att producera. Cloudreel levererar en tjänst som gör det möjligt för bolag att komma igång och jobba med
video, både strategiskt genom att vi tar fram en videostrategi för internkommunikationen men även praktiskt
handhavande för att producera egna videor. Genom samarbetet med VideoBurst ger vi våra kunder ännu
större möjligheter att producera professionell video snabbt och enkelt” säger Christian Bagge, VD på
Cloudreel.

Avtalet är ett ramavtal med revenue share.

För mer information kontakta:
John Goliats, VD VideoBurst, john.goliats@videoburst.com
Christian Bagge, VD CloudReel
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Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt,
när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag
som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en
stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på w
 ww.videoburst.com
Om CloudReel
CloudReel tillhandahåller konsulttjänster och driver en digital plattform för produktion av internkommunikation. Cloudreel erbjuder
sina kunder att ta kontrollen över sina filmer på ett helt nytt sätt, från framtagande av strategi till produktion. Genom strategin skapas
ramverk där de anställda enkelt kan skapa eget innehåll med deras mobiltelefoner. I plattformen ingår bl a en onlinebaserad
filmskola, en struktur för att hantera sina olika videokanaler mm.
Denna information är sådan information som VideoBurst är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017.

