
Pressemelding 
 

Norges første tilrettelagte content-event 
OUTDOOR CONTENT DAYS 

blir en realitet 
01.-04 sept. 2020, Ringkollen (55 min. fra Oslo) 

 
Podie film er et produksjonsselskap som spesialiserer seg på produksjon av video-
/fotoinnhold, skreddersydd til bruk i sosiale medier. Selskapet har gjennom flere tiår 
opparbeidet seg inngående innsikt i friluftssjangeren gjennom mange store og 
betydningsfulle prosjekter. 
 
Det siste året har selskapet utviklet både en innovativ abonnementsmodell 
(Innholdsprodusent til leie) og OUTDOOR CONTENT DAYS. Med OUTDOOR CONTENT DAYS 
lanserer Podie film en ny tjeneste som kommer bransjeaktører i sportsbransjen til gode. 
 
Daniel Alexander Holm som tidligere har vært med å bygge opp Fri Flyt AS med stor suksess 
og senere revitalisert Camp Villmark (tidligere Villmarksmessen) og løftet arrangementet til 
nye høyder, utdyper følgende. 
 
–Vi registrerer at behovet for godt innhold er sterkt økende også i sportsbransjen. Aldri før 
har konkurransen i denne bransjen vært hardere. Behovet for å nå ut til målgruppen 
gjennom godt videoinnhold blir mer og mer avgjørende. For å lykkes med å produsere godt 
innhold har vi utviklet OUTDOOR CONTENT DAYS som er en 4 dagers sammenhengende 
fotoshoot. Her kan spesielt inviterte merkevareaktører kjøpe halve eller hele opptaksdager 
for produksjon av foto og video som redigeres ferdig til bruk i sosiale medier. 
 
OUTDOOR CONTENT DAYS er unikt fordi Podie film har utviklet en modell for å få ned 
kostnader. For merkevarene som melder seg på betyr det at de får veldig mye innhold til en 
fornuftig pris. 
 
–For en fornuftig sum sitter du igjen med mye ferdigredigert innhold. I tillegg gir vi deg alle 
rettigheter på materiell som er festet på minnebrikken forøvrig. Det er helt nytt og unikt. For 
deg betyr det at du sparer store beløp, og sitter igjen med mer innhold enn du ville gjort 
ellers. 
 
OUTDOOR CONTENT DAYS arrangeres som et barmarksevent..  Med det legges forholdene til 
rette for relevante bransjeaktører som har behov for å produsere eget og unikt sesong-
tilpasset innhold. 
 
Høstutgaven av OUTDOOR CONTENT DAYS arrangeres 01. til 04. september på vakre 
Ringkollen ved Hønefoss. Dette eventet er spesielt tilrettelagt for merkevarer som f.eks. har 
følgende produkter i sin portefølje: trening, trailrunning, friluftsklær, sykling, 
telting/camping, samt kano, kajakk og packraft. 



 
–Ringkollen er en perfekt destinasjon på nærmere 700 meter over havet. Her ligger vakre 
Øyangen med svært gode teltplasser på små øyer, Ringkolltoppen med åpen furuskog og 
svaberg og et godt stinett som blir brukt til sykling, løping og turgåing. Flere nye gapahuker 
og mange spennende fotomuligheter finnes i området. Ringkollen er unikt, vakkert og med 
kort avstand til Oslo og omegn. 
 
I tett samarbeid med Fossen Friluft som er lokalisert på Ringkollstua. 
 
–Transport og tilrettelegging blir ivaretatt av vår samarbeidspartner Fossen Friluft. De er et 
guideselskap som legger til rette for events, turer og selskaper. Her har vi også tilgang til 
kano, packrafts, sykler og sikring ved klatring/rapell ved behov. Utstyr blir fraktet til location 
med Fossen Friluft som underleverandør til OUTDOOR CONTENT DAYS. 
 
For mer informasjon: 
Daniel Alexander Holm 
Podie.no 
Daniel@podie.no 
Mobil: 951 41 241 
 
 
 
 
  

 
 


