
TEAMUTVIKLING
Produser deres unike film 



SKAP DERES VISJON  VIA FILMPRODUKSJON
EN UNIK OPPLEVELSE FOR DITT TEAM

PLANLEGGE | REGISSERE | SPILLE INN

At film er et fantastisk måte å kommunisere med noen er godt kjent. 
Film brukes både til å fortelle historier, og formidle verdier og visjoner 
til en virksomhet. Men, kanskje visste du ikke at det å lage film 
sammen er en kreativ prosess som egner seg svært godt til å lage en 
en fremtidsvisjon eller en strategi?  Og, ikke minst bygge gode team.

Vi gir deg nå muligheten til å bruke visuelle og kreative prosesser fra 
filmens verden til å utvikle en fremtidsvisjon, strategi eller nytt 
produkt for ditt team. 

Vi sikrer at dere får et unikt resultat.



GJENNOMFØRING

Forberedelse
Vi starter med et planleggingsmøte, hvor vi avklarer rammer, hva skal vi 
formidle med filmen og  hva skal den bruker til i etterkant.

Teamsamling
En morsom og involverende dag. Før lunsj lager vi storyboard, fordeller 
roller og ansvarsområder. Etter lunsj foretar vi selve filmingen.

Etterarbeid
I etterkant av filminnspillingen vil Puzzlefilm redigere filmen, og vi samles 
for å se det ferdige resultatet.

UTVIKLE EN NY FREMTIDSVISJON 
GJENNOM FILM OG SKAPENDE PROSESSER



VÅR ERFARING SIKRER ET PROFESJONELT RESULTAT

Vi i Abilator har over 10 års erfaring fra å kjøre 
strategi- og utviklingsprosesser. Vi har hatt 
ansvar for både forretnings- og produktutvikling, 
og har en rik verktøykasse vi kan hente 
inspirasjon fra.  I tillegg er vi svært opptatt av 
selve samarbeids- prosessen frem til et ferdig 
resultat, og er en av virksomhetene bak 
prosesslederutdannelsen Playmaker i Trondheim.

Vi i Puzzlefilm har lang erfaring og solide 
referanser med å lage ulike former for film. Vi vet 
hva som fungerer på et lerred, og har god erfaring 
med å få pusset frem diamantene i de historiene 
vi møter. Vi arbeider både med kortfilm, 
dokumentarfilmer og bedriftsinterne filmer. 

FILMPRODUKSJON  | STRATEGI | PRODUKTUTVIKLING



Emil Tanem
Visuell forteller
Puzzlefilm

John Richard Hanssen
Prosessleder
Abilator

Lars Kristian Holgersen
Teknolog
Abilator

Ina Maria Iversen
Produksjonsleder
Puzzlefilm

Gjennom film og skapende prosesser ønsker vi å bidra til å 
finne en bedre strategi for din bedrift. Ta kontakt med oss for 
mer informasjon

www. abilator. no |  www.puzzlefilm.no


