FILM-erbjudande
Jag har under nästan 20 år fördjupat mig inom området förpackning, varumärke och design för
småskaliga matföretag. Under dessa år har jag samlat mycket kunskap och erfarenhet som jag
förmedlat i kurser och föreläsningar. Nu vill jag erbjuda min kunskap via film som kan ses på Youtube.
Erbjudandet innehåller 3 korta filmer som är helt gratis och 1 betalfilm som på 46 min guidar i
grundläggande tankegångar inom ”Förpackning, varumärke och Design.” Den kan köpas för enstaka
tittare eller för en grupp av tittare (där var och en kan se den hemma hos sig).
Gratisfilmerna finner du på hemsidan https://www.daucusdesign.se/kurser
Tillgång till betalfilmen ”Förpackningar, varumärke och Design” beställer du från mig via mail.
Priser och villkor för betalfilmen:
För att kunna se filmen behövs en e-mailadress som är knuten till ett
Youtubekonto/Googlekonto. Du kommer att få ett automtiskt mail från Youtube till
den angivna e-mailadressen med en länk till filmen. Länken är öppen viss tid beroende
på erlagd avgift.
Pris enskild rättighet:
Rätten att titta obegränsat antal gånger under viss tid via en Youtube/googleanknuten emailadress.
250 kr/dag alt. 500 kr/vecka
Moms 25 % till kommer
Pris för grupprättighet ( tex för utbildningsanordnare):
Alt 1: Rättigheter till obegränsat antal mailadresser under en vecka 5000 kr
Alt 2: Rättigheter till 10 st mailadresser under en vecka 2000 kr
Moms 25 % till kommer
Anordnaren meddelar till Daucus Design vilka emailadresser (Youtube/googleanknuten) som skall få tillgång till filmen. Tittarna får mail direkt till den angivna
emailadressen och kan därefter titta på filmen obegränsat antal gånger under den tid
betalningen gäller för.

Så här går det till:
•
•
•
•
•

beställ rättigheten att se filmen via email till maria.schmidt@daucusdesign.se
ange om du önskar betala via swish eller faktura (mailad faktura).
ange vilken vecka/dag du vill få tillgång till filmen.
meddela youtube/googleanknuten emailadress. Till den e-mailadressen
skickas en länk till filmen när avtalad tid startar.
Frågor ställs till mailadress ovan.
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