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ETT KREATIVT NAV MITT 
I CENTRALA GÖTEBORG



Vad är detta?

VAD ÄR THE BASEMENT STUDIO?

            
              llt började med att vi behövde en ny kontorsplats i början av 
                2021. Valet stod mellan en mindre städskrubb uppe på Thinc   
 kontoret eller att hyra det gamla bankvalvet nere i källaren.

Ganska snart stod det klart - man kan göra mycket mer i en källare än 
i en städskrubb. 

Nu hade vi en helt tom men ganska nedgången källare á la 110kvm att 
leka med. Vi spacklade väggar, valde ut målarfärg, fyndade i second-
handbutiker och fick krimskrams av nära och kära för att få till rätt 
känsla. 

Ett kreativt nav mitt i centrala Göteborg

I The Basement Studio huserar två varumärken - Nowadays Film och 
Doppio Sound. Precis som det låter ägnar sig bolagen åt saker som 
syns och hörs.

Titta gärna igenom den här menyn med olika priser och paket-
lösningar och se om det är något som faller i smaken. Om ni vill bolla 
idéer som har med ljud, foto eller film med så är det bara att boka ett 
besök eller höra av er på annat sätt, så skräddarsyr vi efter era önske-
mål.

För att lyckas med kommunikation gäller det att hänga med i samhäl-
lets förändringar. Världen, kommunikation, motion graphics, ljud och 
film utvecklas i en ökande hastighet. Allt görs snabbare, mer person-
ligt och bättre. 

Do it like it done NOWADAYS.

A



Fotograferingar
FILM

Intervju

EN INTERVJUFILM I MÅNADEN
i The Basement Studio 

Allt är riggat och klart med kameror, ljudutrustning och ljus när ni 
kommer. 

Vi filmar den eller de personer som skall intervjuas.
Slutprodukten blir en snyggt filmad intervju i upp till ca tre minuter. 
Enkel grafik så som namnskylt, logo och kanske frågorna i text. 

Fr 6000 kr

Medielandskapet är en föränderlig värld. I kampen om vår begränsade 
uppmärksamhet gäller det att vara flexibel, lyhörd och uppdaterad. 

Visste du att rörligt innehåll engagerar publiken 
upp till 87% mer än stilla? 

Vi hjälper er med allt från idéutveckling, filmning och redigering på ett 
smidigt och snabbt sätt. Att skapa struktur, bibehålla kontinuitet och 

skapa ett enhetligt flöde. 

Vi tar fram all typ av film och sätter gärna ihop ett fint paket som gör 
att ni alltid kan vara närvarande på era olika kanaler.



Intervju
FILM

Livestream

Kontakta oss gärna för olika abonnemang 

Ekar erat Insta-flöde med dess tomhet? Misströsta ej, vi kan hjälpa er att 
synas. Vi hjälper er med allt från idéutveckling, filmning och redigering på 
ett smidigt och snabbt sätt.

LIVESTREAM ELLER LIVE ON TAPE 

Vill du sända live eller kanske spela in ett eget TV Program?
Vi kan möblera om och skapa en studio som passar era behov med 
programledare, gäster både i studion och på länk.

Tekniken är toppklass.
Vi filmar med 3 remotestyrda PTZ cameror med controller och de som 
filmas förses med trådlösa kindmikrofoner. Och linan ut fungerar 
perfekt även om vi sänder från en gammalt bankvalv.
Bara en sådan sak.

från 25 000 kr 



FOTO
Fotograferingar

Det blir inte så mycket enklare än att sköta produktfotograferingen till er 
nya lansering här nere i The Basement Studio. Allt du behöver göra är att 
dyka upp med produkten, och vi sköter resten.

PORTRÄTTFOTO

Behöver “Om oss” sidan på er hemsida en uppdatering? 
Eller porträtt till nyhetsbrevet? Kom ner hit med era vackra nyllen så 
fixar vi något bra. 

Eller undrar du om det går att boka studion en kväll med mingel, 
porträttfotografering och karaoke sång?  Naturligtvis löser vi det.

HYRA STUDION MED ELLER UTAN UTRUSTNING

Vill du hellre sköta kameran själv och hyra studion en stund? 
Inga problem. Vi hyr ut hela eller delar av ytan här nere i källaren. Vill 
du ha utrustning, dvs ljud, ljus och kamera ordnar vi med det, har du 
egna grejer så funkar det lika bra och kostar mindre pengar självklart.



LJUD

LJUD

Vi älskar ljud! Älskar du ljud?

Ja, du älskar ljud! Alla älskar ljud!

Vi producerar nyskapad musik, audiella profiler, radio-
reklam, podcasts, speakers, ljuddesign – allt som har 
med det audiella varumärkesbyggandet att göra. Hur 
du än vill att det ska låta, får vi det att låta.

Så låt oss säga att ditt varumärke inte riktigt känns 
komplett. Eller att du har något att förmedla – kanske 
en ämne som du vill prata om, eller en feeling du vill få 
fram i din kommunikation.

Don’t worry, be happy, Doppio Sound finns här. Vi 
sköter allt från konceptframtagande, till publicering.

Vad alla våra produktioner har gemensamt är att vi 
alltid börjar med att skapa en behovsanalys 
tillsammans med kunden. Behovsanalysen skapar en 
bild av hur målgruppen och nuläget ser ut, och bidrar 
med en god grund för en dialog mellan oss.

När du kommer till oss finns det inget projekt som vi 
inte vill, eller kan, göra. Med många år på nacken och 
hjärtat bankandes för musik och ljud ser vi möjligheter 
i allt. Vare sig det rör sig om en speaker för en 
informationsvideo, eller en ny podcastproduktion.



LJUD

LJUD
Audiell Profil

AUDIELL PROFIL LARGE

Låt fullängd. Levereras i olika längder. Med sång.
(Göteborgsvarvet, Solheim Cup, KappAhl, Skånska Byggvaror mfl)
Pris: Från 60 000 kr
Detta ingår i audiell profil large: 

AUDIELL PROFIL LIGHT

 Ca 60 sekunder. Levereras i olika längder. Med sång. 
(Bagaren & Kocken, Komvux, Smålandsvillan mfl)
Pris; Från 35 000 kr

Detta ingår Audiell profil Light:

En audiell profil kan vara en melodi, jingel, ton eller låt som är kopplat till 
ett varumärke. Likt grafiska profiler är audiella profiler ett sätt att 
använda ett till sinne för att förmedla just den känslan du vill att ditt 
varumärket ska signalera. Forskning tyder även på att ljud kan öka den 
visuella påverkan med upp till 12 gånger. Med andra ord, glöm inte att 
tänka på ditt varumärkes ljud! Om du lyckats glömma ändå, så har du 
hamnat i rätt händer hos oss.

- Fri användning för all framtid, 
överallt

- Levereras i olika vanliga 
reklamlängder, dvs
10, 15, 20, 30, 60 sek

- Projektledning/möten
- Skriva musik, text och producera 

låten.
-  Arvode studio
- Arvode sångare/sångerska

- Fri användning för all framtid, 
överallt

- Levereras i olika vanliga reklam-
längder, dvs 
10, 15, 20, 30, 60 sek och hel låt.

- Projektledning/möten
-  Skriva musik, text och 

producera låten.
- Arvode studio
-  Arvode sångare/sångerska



Podcast

LJUD
Podcast

Vi uppskattar runt 2 timmar redigering för varje timme ni spelar in i 
studion. Vi hjälper även med att hitta rätta låtar, ljude�ekter och 
annat för att spicea upp er podcast. 

Vi kan även ta fram grafik om så önskas och producera kortare 
snippets av podcasten i olika format som kan läggas ut på sociala 
medier. 

SPELA IN PODCAST HOS OSS 

STUDIO
     
TEKNIKER    
      
REDIGERING 

795 kr/h
   
795 kr/h      
    
795 kr/h 

Finns det ett bättre medium än podcasts? Med podcasts når du ut till 
målgruppen, som kan vara så bred eller snav du önskar, på ett enkelt och 
underhållande sätt. Inte undra på att över en tredjedel av svenskar under 
44 lyssnar på podcasts varje dag. Och inte bara lyssnar, utan ett video-
format av våra älskade podcasts har  verkligen börjat bli mer och mer 
populärt. Här har vi allt ni behöver för att snacka loss.



Podcast

LJUD
Radioreklam

Visste du att radio är Sveriges mest använda medium? Hela 69% av 
Sveriges befolkning mellan 9 och 85 lyssnar på den gamla godingen varje 
dag – kanske i bilen, på väg till jobbet, eller hemma i köket. Så rata inte 
möjligheten att få dig själv hörd med radioreklam, som är unika i sitt slag 
då de förmedlar budskap genom ljud och bara ljud. Roligt, tycker vi, att 
kunna tilltalla lyssnarnas känslor direkt.

RADIOREKLAM LIGHT

Inspelning speaker, studiokostnad, redigering, speakerarvode

Från 5 000 kr 

RADIOREKLAM MEDIUM

Inspelning speaker, studiokostnad, redigering, speakerarvode

Med ljude�ekter, med ljudmatta/musik fr katalog (ej exklusiv)

Från 8 000 kr 

RADIOREKLAM LARGE

Inspelning speaker, studiokostnad, redigering, speakerarvode, 
uppläggning Adtoox.

Med ljude�ekter, med ljudmatta/musik specialskriven instrumental 
version för kund. Dvs en låt ni kan använda när, var, hur ni vill - för all 
framtid.

Från 15 000 kr 


