VISUELL ANPASSNING

En bild säger mer än tusen ord (på flera språk)
När du skapar en verkligt global kampanj måste alla element
i budskapet – från text till bild och video – tilltala dina kunder
världen över. Detta kan vi hjälpa till med.
Vi kan erbjuda en plattform som drivs av både människor och teknik. Våra team som arbetar med
digital upplevelse och kreativ produktion arbetar tätt tillsammans för att ta fram nyskapande och
integrerade briefer som gör att våra kunder skapar uppmärksamhet på den globala scenen.

Välj Lionbridge
Vår väg till din framgång
Vårt integrerade globala team hjälper dig att lyckas. Vi samarbetar på en enda plattform under
produktionens alla faser, och ser till att varje brief kan genomföras till rätt pris och i rätt tid.

Hantera hur materialet skapas och överförs
Det kan vara påfrestande att hantera den kreativa livscykeln för en global eller regional
kampanj. Om vi kan samarbeta med din kreativa byrå redan under idéutformningen
kan vi komma överens om vilket format materialet ska levereras i och vi kan ta fram
en design och fotografier som är kulturellt relevanta. Detta minimerar risken för
tidsödande och dyrt efterproduktionsarbete.

Lokalisera ditt innehåll
Transkreation handlar om att utforma innehåll för ett visst språk och en viss marknad,
men samtidigt behålla den kreativa och emotionella avsikten. Genom vårt erfarna
nätverk av lokala copywriters kan vi garantera bättre kvalitet, räckvidd och relevans
i ditt globala marknadsföringsmaterial – från produktbeskrivningar online till
e-postmarknadsföring och multimediakampanjer.
Transkreation är nyckeln när:
•

Specialiserat innehåll med högt värde ska expanderas till nya marknader

•

Varumärkesrösten och stilen är central för budskapet

•

Taglines, slogans och rubriker måste anpassas

•

Humor, språkton och kulturella referenser måste anpassas

•

Röst- och ljudinnehåll ska lokaliseras

Anpassning av kreativt material och multimedia
Vårt kreativa produktionsteam ser till att våra kunder kan kommunicera med sina
kunder genom att producera helt integrerade kampanjer som ger stort globalt avtryck
på alla medieplattformar. Vårt audiovisuella team använder video, animeringar och
ljud för att producera nyskapande filmer som uppfyller våra kunders mål och får stor
effekt hos deras kunder.
Lionbridge erbjuder en smidig process för att skapa och implementera:
•

Idéutformning och design

•

Globala, regionala och lokala mallar

•

Återanvändbara tillgångar som optimerar den digitala upplevelsen

•

3D och illustrationer

•

Undertexter

•

Lokalisering av textpålägg och skärmtext

•

Röstpålägg

TID
•

Förenklad process

•

En brief som kan genomföras
i olika regioner och medier

•

Snabb reaktion på taktiska
krav och förändringar

KOSTNAD
•

Mindre dubbelarbete
och slöseri

•

Löpande förbättringar,
innovation och
standardisering

•

Genomsnittlig besparing på
mellan 20 och 40 procent

KONTROLL
•

Insyn och överblick via
spårbara arbetsflöden
och granskningsbara
processer

•

Varumärkeskonsekvens
och kvalitetssäkring

Kom i gång
Kontakta oss i dag för att
prata med en expert och
höra hur Lionbridge kan
förbättra marknadsupptaget,
användbarheten och
genomslagskraften hos era
globala produkter och tjänster.
LIONBRIDGE.COM

