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Affärsänglar och Almi säkrar investering för Svensk videotjänst
för företag
Mitt under rådande pandemi säkrar en sammanslagning av svenska affärsänglar
och Almi finansieringen för den svenska molnvideotjänsten Cloudreel. Totalt
investeras 5,6 M Sek för att hjälpa företag att producera mer video själva.
SaaS-videobolaget Cloudreel erbjuder en tjänst som göra att alla anställda på företaget
kan skapa företagsvideor med sina smartphones. Med appar kopplade till tjänsten kan
anställda filma, skapa och dela företagsvideor på under 2 minuter. Tjänsten ser
samtidigt till att filmerna har rätt företagsprofil och följer företagets riktlinjer för
varumärket.
- Tidigare har företag varit hänvisade till dyra byråer eller att en person på
markandsavdelning får redigera video. Det fungerar när du ska göra 4 videor per år
men redan vid 20 per år blir det ett problem. Vi ser att företag har behov av att skapa
hundratals små videor per år och det är vad vi hjälper kunderna med, till en extremt låg
kostnad, säger Jonas Angleflod, VD på Cloudreel.
Cloudreels molntjänst låter användarna ladda upp sina videoklipp till färdigdesignade
mallar som är anpassade till företagens profil. Själva redigeringen gör användaren själv
med hjälp av tjänsten vilket gör att marknadsavdelningen inte behöver lägga tid på det.
- De allra flesta har skapat video för sociala medier så det finns ingen anledning att ha
en person på marknadsavdelningen som sitter och redigerar film. Med vår tjänst kan
varumärkesansvariga våga sätta videoskapande i händerna på alla och veta att det blir
snyggt. Det är en win-win för alla på företaget säger Jonas Angleflod, VD på Cloudreel.

Läs mer om Cloudreel här: https://www.cloudreel.io
Om Cloudreel
Cloudreel är en videoplattform för företag som låter alla anställda skapa video som
håller sig onbrand. Med vår tjänst kan varumärkesansvariga låta alla skapa video med
vetskapen om att det alltid kommer se professionellt ut. Med våra enkla video appar
kan alla skapa snygga företagsvideor med sina smartphones eller laptops. Allt från att
filma, skapa till att dela den färdiga videon görs på under 2 minuter.
Mer information finns på www.cloudreel.io
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