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Ordna Vimeo-material med tillstånd åt Translation LLC
Reklambyrån Translation som producerar innovativa projekt för stora varumärken kontaktade oss när 
de skulle skapa en reklamfilm för en av sina viktigaste kunder. Eftersom Translation behövde både 
Getty Images-videor och olicensierat Vimeo-material inledde Gettys licensieringstjänst ett nära 
samarbete med dem för att se till att säkra rättigheter och tillstånd till kraftfulla videor.

Debra Horvath, Director of Business Management på Translation, säger: ”Vi ville inte begränsa oss till 
enbart licensierat filmmaterial.”

För att skapa en fängslande reklam för sin kund ville Translation visa upp aktiva livsstilar hos unga 
människor runt om i världen. Därför valde de ut ett antal klipp från Vimeo, som dock hade okänt 
ursprung och okända rättighetsinnehavare. Eftersom Vimeo-materialet är användarskapat innebär 
det en helt ny typ av licensierings- och upphovsrättsarbete, som bland annat innefattar att leta upp 
rättighetsinnehavare och upphovsmän och begära tillstånd att använda videon kommersiellt. 

”Till en början trodde vi att det här skulle bli halvt omöjligt, och att vi skulle vara tvungna att jaga ihjäl 
oss efter alla releaseavtal och tillstånd. Därför blev vi väldigt glada när vi upptäckte att Getty var en 
suverän partner som tog hand om allt det åt oss”, säger Debra.

Getty Images höll oss hela tiden informerade under tiden som de genomförde snabb, djupgående 
research. De letade upp Vimeo-material som stämde överens med Translations ursprungliga kreativa 
koncept och som det gick att skaffa tillstånd och licens till. ”De [licensieringstjänsten] öppnade en 
dialog så att vi kunde arbeta med de enskilda fotograferna. På så sätt öppnade de faktiskt upp helt 
nya områden med källmaterial”, säger Debra. 

Teamet på licensieringstjänsten sökte upp upphovsrättsägarna och ordnade tillstånd för sex 
Vimeo-klipp, och tillsammans med 24 klipp från Getty Images kunde Translation använda dem i 
reklamfilmen. Genom att samarbeta nära med Translation inom snäva tidsramar lyckades teamet på 
licensieringstjänsten utföra all research och skaffa tillstånd för Vimeo-klipp åt Translation inom så kort 
tid som byrån behövde. Resultatet var en engagerande, kreativ reklamfilm som kunden var ”mycket 
glad och nöjd” med. 
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/ Utmaningen
Vimeo-material är både autentiskt och engagerande, men eftersom materialet är 
användarskapat kan det vara svårt att hitta upphovsrättsägare och ordna tillstånd 
att använda klippen. 

/ Resultatet
En effektfull reklamfilm bestående av olika videoklipp med unga, aktiva människor 
från hela världen åt Translations kund. 

/ Lösningen
 
Gettys licensieringstjänst tog snabbt reda på Vimeo-klippens ursprung, kontaktade 
upphovsrättsägarna och inledde samtal med dem för att få tillstånd att använda materialet. 
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”När vi behöver det 
erbjuder Getty Images en 
Image Guarantee™, och 
det är en försäkring för oss 
som reklambyrå.”

Nytt liv till ”Frank the Man” 
När reklambyrån Arnold Worldwide samarbetade med Brown-Forman med att producera en lanseringskampanj 
för den nya Sinatra Select-whiskeyn åt det amerikanska märket Jack Daniel’s, vände de sig till Getty Images. 
Arnold Worldwide hade ett långt samarbete med Getty bakom sig och visste att licensieringstjänsten kunde hjälpa 
dem att hitta de rätta bilderna och säkra licensieringen för dem.

I arbetet med kampanjen arbetade Arnold och 
Brown-Forman redan direkt med Sinatras dödsbo för att 
säkra reklamrättigheterna för mycket av materialet de 
behövde. Det var när de insåg behovet av mycket 
specifikt material med Sinatra under hans glansdagar 
tillsammans med andra människor som Arnold vände sig 
till licensieringstjänsten. ”Vi kan alltid vända oss till Getty 
Images när vi har galna förfrågningar”, säger Maria 
Rougvie, VP och Senior Broadcast Business Affairs 
Manager på Arnold Worldwide.

Eftersom man efterfrågade bilder som mötte vissa villkor – som att Sinatra var iklädd kostym, leende, inte rökte, 
och självklart, höll i ett glas med eller skålade i Jack Daniel’s – arbetade licensieringstjänsten nära ihop med 
Arnolds kreativa team i jakten på precis rätt material. ”Jag har aldrig behövt vänta längre än en dag när vi har 
behövt få något gjort. Vi lyckas nästan alltid få det vi behöver när vi behöver det, hur komplicerat det än är”, säger 
Maria. När de väl hade hittat de perfekta bilderna och bedömt bildernas releaseavtal, blev nästa uppgift att 
hantera problemen med tillstånden.

”När vi behöver det erbjuder [Getty Images] oss 
en Image Guarantee™, vilket är en försäkring för 
oss som reklambyrå”, säger Maria. Det var den 
lösningen som licensieringstjänsten nu gav oss så 
att vi kunde använda material med bilder på 
publiken vid en av Sinatras konserter. 

Genom hela produktionen av reklamfilmen ”Frank 
the Man” arbetade licensieringstjänsten nära ihop 
med Arnold Worldwide för att se till att de hittade 
exakt det de sökte och sedan kunde använda det 
fullständigt försäkrade. När reklamfilmen sändes 
fick den ett fantastiskt mottagande av pressen 
och Jack Daniel’s-älskare i hela världen.
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/ Utmaningen
När Arnold Worldwide skapade reklamfilmen ”Frank the Man” för Jack Daniel’s
Sinatra Select behövde de en vattentät licenslösning för visst historiskt material
som saknade release.

/ Resultatet
En engagerande reklamfilm som återförde Frank Sinatra till sitt rätta, klassiska element
och som fick positivt gensvar i reklambranschen. 

/ Lösningen
 
Gettys licensieringstjänst samarbetade nära med Arnolds kreativa team med research 
och med att säkra de tillstånd som krävdes för att färdigställa reklamfilmen med
en Image Guarantee™.
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