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Skeleton Technolgies avaldas ettevõtet tutvustava video
Tallinn, Eesti, 6. märts 2018. Ettevõte Skeleton Technologies avaldas firmat tutvustava videoklipi,
mille autoriks on auhinnatud produktsioonifirma Hmmm Creative Studio. Videoklipp annab kolme minuti
jooksul edasi Skeletoni põhisõnumi ja visiooni tuleviku energeetikast.
Kiire küsimuste ja vastuste voor Hmmm Creative Studio peaprodutsendi Karl Saluveeriga võtab kokku
meeskonna läbielamised filmimise käigus.
Mis oli projekti kõige põnevam osa?
Koostöö innovaatiliste ettevõtetega nagu seda on Skeleton on alati huvitav. Nende uudse tehnoloogia
– ma mõtlen, maailma muutva tehnoloogia, kogu olemuse ekraanile toomine ei ole kerge ülesanne.
Skeletoni edu taga on mitmeid komponente, kuid nende tehnoloogia eelis põhineb millelgi väga väikesel
– erilist tüüpi grafeenil. Aga kuidas seda filmida?
Milliseid väljakutseid selle käsikirja lavastamine esitas?
Skeleton on rahvusvaheline ettevõte. Filmimine erinevates riikides erinevate inimestega toob endaga
alati üllatusi. Kuigi sul võib olla stsenaarium ja tekst eelnevalt ettevalmistatud, tuleb muutuseid ikkagi
ette. Nõnda arenevad nii käsikiri kui ka montaaž. On üsna tore lõpptulemust algse ideega võrrelda.
Kuidas aitab see videoklipp kaasa Skeletoni arengule ettevõttena?
Skeleton on kõrgtehnoloogiline ettevõte. Nende toodete teaduslik taust on väga keeruline, kuid kasu
võivad nad tuua igaühele. Küsimus on selles, kuidas panna aastaid kestnud teadus- ja arendustegevus
2 minuti sisse nii, et isegi Mari ja Jüri aru saaksid.
Mis oli selle video tegemise juures kõige keerulisem?
Skeleton on väga osav leidmaks uusi viise, kuidas teha asju paremini. Me proovisime sama mõtteviisi
ka videosse tuua ja tõesti oma piire nihutada – näiteks filmimisime kõike võimalikult väikese tiimiga.
Seega töö produtsent-direktor-disainer-monteerija-meigikunstnikuna.
Kas see oli keerulisem kui tavapärasel filmimisel ettetulevad raskused?
Arvan, et me väga nautisime seda väljakutset ja rakendame mitmed saadud õppetunnid oma
tavapärasesse töövoogu.
Kas meenub mõni kord, kui asjad läksid tõeliselt plaanipäraselt või isegi paremini?
Õnn oli meie poolel. Näiteks toimus Saksamaal filmimine Portugali metsatulekahju ajal ja pool Euroopat
oli suitsuvines. Berliin, mis asub umbes 200 km kaugusel tootmishoonest, oli täiesti hall. Tootmishoone
lähedane ala jäi seevastu puutumata ja meil oli filmimiseks kolm imekena sügisilmaga päeva.
Kuidas Skeletoni tutvustav video sai enda isikupärase välimuse?
Me näeme, et brändi loomine on järjest ja järjest olulisem, näiteks võrreldes tavapärase reklaamiga.
Kui kõiges, mis sa teed, hoida isikupärast joont, saab klient juba esimesest hetkest aru, et tegu on
Skeletoniga. Niisiis võtsime me brändi värvid ja kandsime need üle ka videopilti. Tulemuses on omajagu
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elektrit, mis sobib suurepäraselt Skeletoni ja nende innovaatilise nägemusega energiast ja selle
kasutamisest.
Taavi Madiberk, Skeleton Technolgies tegevjuht kommenteeris: „Meie ettevõtte video toob vaatajani
selge sõnumi – grafeen on juba turul ja aitab säästa energiat mitmetes rakendustes sõidukitest
taastuvenergeetikani. Superkondensaatorite kombineerimine patareidega tõstab elektriautode
kilometraaži 10% ja aku eluiga 50% võrra. Meie Euroopa suurim superkondensaatorite tehas toetab
elektrisõidukite turu kasvu, mis tulevastel aastatel aset leiab.“

Ettevõttest Skeleton Technologies
Skeleton
Technologies
on
juhtiv
grafeenil
põhinevate
superkondensaatorite
ja
energiasalvestussüsteemide tootja ja arendaja. Me pakume kõrge võimsuse ja energiaga,
usaldusväärseid ja vastupidavaid salvestuslahendusi. Patenteeritud grafeeni kasutuselevõtuga oleme
saavutanud läbimurde superkondensaatorite võimekuses. Meie superkondensaatorid on nüüdseks
kasutusel veoautodes, bussides ja elektrivõrgus.
Alates ettevõtte loomisest aastal 2009, on Skeleton kaasanud 42 miljoni euro ulatuses finantseeringuid
tootmise laiendamiseks Saksamaal ja Eestis ning kasvatanud töötajate arvu 100 inimeseni.
Skeletoni superkondensaatoritel on kaks korda suurem energiatihedus ja neli korda suurem
võimsustihedus võrreldes teiste tootjate pakututega. Meie klientuur varieerub juhtivatest esmatasandi
autotootjatest ja tööstusseadmete algseadmete valmistajatest logistikafirmade ja kosmosetööstuse
peatöövõtjateni.
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