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KU R H OT E L S KO DS BO R G
L ANC ER ER U N I K BR A N D I N G FI LM

Onsdag den 15. juni 2016 lancerede Kurhotel Skodsborg en 3-minutters brandingfilm på internationalt
spillefilmsniveau med titlen SMALL TIME PROFESSIONAL. Filmen fortæller om en ung piges oplevelser
på kurhotellet; og – som noget helt unikt for hotellers brandingfilm – viser filmen ikke bare produktet, men
portrætterer hotellets sjæl og kalder på følelserne.
H I S TO R I E D E R K A L D E R PÅ FØ L E L S E R N E

“Vi ønsker at brande Kurhotel Skodsborg internationalt, og her er den digitale medieverden et vigtigt
skridt på vejen,” fortæller Mai Kappenberger, administrerende direktør på Kurhotel Skodsborg. Kurhotellet har netop produceret en unik, internationalt orienteret brandingfilm på
spillefilmsniveau. Filmen har titlen SMALL TIME PROFESSIONAL, den varer tre minutter og blev lanceret på udvalgte online-kanaler onsdag den 15. juni 2016.
”Vi har valgt at producere en brandingfilm, der – frem for bare at vise hotellet frem – fortæller en historie
og viser den mentale, følelsesmæssige oplevelse, man har som gæst på Kurhotel Skodsborg. Filmen er baseret
på samme nøgleord som vores koncept: Lys, luft, sundhed og eksklusivitet på den afslappede nordiske måde.”
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MERE OM FILMSK ABERNE

”Alle brands har en unik sjæl, der gennemsyrer deres rum og deres ansatte,” fortæller filmskaberne
Stine Kyhl Øvlisen og Deborah Bayer Marlow, der har udviklet og skudt SMALL TIME
PROFESSIONAL. ”Vi ønskede at skabe en film, der fangede den helt unikke fornemmelse, man får
som gæst på det ikoniske kurhotel.”
Stine Kyhl Øvlisen begyndte sin filmkarriere i New York og arbejder med at udvikle
tv-formater for danske og amerikanske filmproducenter, primært for HBO/NYC.
Hun er særligt interesseret i at udforske, hvordan virksomhedskulturer er baseret på
eksisterende historier, og hvordan disse historier bliver kommunikeret gennem traditionelle
kanaler og gennem de komplekse strukturer i moderne kommunikation.
Deborah Bayer Marlow er en anerkendt storyteller for skandinaviske firmaer som Mærsk,
Yara og SAS samt hundredevis af amerikanske brands siden 90’erne. Hendes firma, Marlowfilms, producerede den danske del af den Oscar-vindende film THE DANISH GIRL.
M E R E I N FO R M AT I O N

Se filmen på:
https://youtu.be/FFuwGkohhKU
Kontakt venligst presseansvarlige Walther Griesé på walther@skodsborg, eller på mobil +45
27 902 844 hvis du ønsker yderligere information og/eller højtopløselige pressebilleder.
Skodsborg.dk/press-room/

ME R E O M KU RH OT E L S KO DS B O RG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og skønhed smelter sammen med
viden, passion og innovation. Kurhotellet, der blev etableret i 1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til Dyrehaven,
og kun 20 minutter i bil fra Københavns centrum. Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det sunde liv,
og hotellets spaafdeling tilbyder unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger designet af Henning Larsen Architects. Kurhotel Skodsborg tilbyder
desuden state of the art møde- og konferencefaciliteter samt et køkken baseret på sæsonens bedste lokale råvarer.
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