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James Chankin-nak több mint 16 évnyi tapasztalata van a szórakoztatóiparban, producerként és 
rendezőként több mint 60 projekten dolgozott, beleértve filmeket, élő koncerteket, egy emberes 
műsorokat (stand-up comedy), televíziós sorozatokat, reklámokat és dokumentumfilmeket.  Változatos 
és dinamikus karrierje juttatta el őt oda, hogy világszerte egyedi helyszíneken készíthessen projekteket.  

 

Karrierje során Mr. Chankin hozzájárult a szórakoztatóipar különböző területeinek a készítéséhez, 
fejlesztéséhez, és felügyeléséhez.  Mr. 
Chankin társtulajdonosként kulcsfontosságú 
volt az STS Media fejlesztésében és sikerében, 
ami egy házimozi terjesztő és forgalmazó cég. 
A cég 2 év alatt 35 filmet finanszírozott, jogot 
szerzett rá, forgalmazott és terjesztett 
(független filmeket, TV sorozatokat, 
dokumentumfilmeket és koncertfelvételeket), 
ami egy Grammy jelölést és több mint 
egymillió dolláros bevételt hozott. Elnökként 
Mr. Chankin elemezte, fejlesztette és 
elkészítette a műsorokat, amelyek 
kereskedelmileg lehetővé tették a belépést a 
házimozi és televíziós piacon. Az ő feladata és 
felelőssége volt az új produkciók felügyelése a 
kezdetektől fogva, a tőke biztosítása, a 
színészekkel és művészekkel való tárgyalás, a 
licensz eladása számos területnek, és 
természetesen kreatív műsorokat gyártása és 
megrendezése a koncepció megszületésétől 
az átadásig.  

 

Mielőtt Mr. Chankin belevágott volna a forgalmazó és terjesztő üzletbe, ő volt a produkciós vezető 
alelnök a Coming Home Production-nál, ahol a gyártás felügyeletéért volt felelős.  A cégnél Chankin 
kiemelkedően jó volt a stratégiai tervezésben, az összes lehetséges produkciót elemezve és javaslatokat 
téve, hogy mely műsorok stabilak pénzügyileg, gyártási költségvetéseket csinálva, koordinálva a színészi 
kapcsolatokat, felügyelve számos koncertfelvételt, forgatócsoportok koordinálását, és programok 
forgalmazását az egész Egyesült Államokban.  



 

Mr. Chankin jelenleg elnök a Vision Scape Studionál és övé a Chankin Entertainment, Inc. (CE), amely az 
utóbbi 6 évben vizuális marketingre specializálódott- a koncepciótól egészen a megvalósításig-különböző 
műsorok készítése a televízió és DVD piac számára. Ez alatt az idő alatt a CE reklámügynökségekkel 
társult, hogy kampányokat fejlesszenek és több mint 45 rövid és hosszú reklámot készítettek, kozmetikai, 
egészségügyi és zeneiparban egyaránt. Chankin valóság show-kat is készített majd eladta őket a 
Discovery Channelnek, A&E-nek, és az MTV-nek; ő volt a producere élő koncerteknek, videó klippeknek, 
dokumentumfilmeknek, mind az angol és a spanyol piacon, és egy emberes televízió műsoroknak (stand-
up comedy). A Chankin Entertainment ügyfelei (többek között): NVE Pharmaceuticals, Stacker, Dawson 
Group, Storm Media, Universal Music Group, Bee Gees, Robin Gibb, Sir Paul McCartney, Ice-T, Juvenile, 
Go-Go’s, Michael Winslow, Alternitiva (Soie Cosmetics), Dynapep, Studio Estates, LLC, Eminem, Rascal 
Flats, Wyclef, Juice Newton, Godsmack, Looney Tunes, Joe Jackson, Daddy Yankee, AHM Music & Media 
Development, Palawan Productions, Conflict of Interest, LLC, Devils Thumb, LLC, és a Mia Father LLC. 

Az utóbbi időben James bemerészkedett a vallási és családi piacra, hogy pozitív üzenetet közvetíthessen, 
miszerint jó minőségű termékeket kell gyártani és elérhetővé tenni a kevésbé fejlett piacon. Az utóbbi 3 
évben 5 filmet gyártott azonban Mr. Chankin továbbra is folytatta a tanácskozásokat, hogy elsődlegesen 
a középpontban, hogy befejezzék és biztosítsák a filmeket.  A legutóbbi forgalomba hozott filmjei között 
van az Escape című alkotás, amelyet 2011 októberében, és a The Mark, amelyet 2012 novemberében 
adták ki.  A Mark trilógia második részét, a  Mark Redemption-t 2013 áprilisában fogják forgalomba hozni. 
Két legutóbbi filmje közül a Countdown-t , kis létszámú vetítésre adták ki 2011-ben, és a Christmas With 
a Capital C-nek ugyanebben az évben volt a premierje az Egyesült Államokban a GMC hálózaton. A 
Christmas With a Capital C Billy O’Reilly a legnagyobb dicsérettel illette az O’Reilly Factor (US Fox 
Network) műsorban és a világ legijesztőbb családi film bírálója, a Movieguide.org kitüntette a “Faith and 
Freedom” díjjal.  Mr. Chankin jelenleg Hódi Jenővel és a Cinepartners-el dolgozik együtt, készülődve a 
The Mark trilógia harmadik részének gyártására Magyarországon, Budapesten. 

A következő lista egy rövidített változat Mr Chankin további produceri teljesítményéről: Secret At Arrow 
Lake, Corruption.gov, The Ascent, Vampire Survivor, Kings of Hop 1&2, Joe Jackson Live, Juvenile Live In 
St. Louis, Ice-T and SMG, Eminem AKA, Juice Newton Live At The Key Club, Michael Winslow Live At The 
Improv, The Making Of A Christmas Album with Robin Gibb, Straight Out Of Puerto Rico Reggatons 
Rough Road To Glory, és a Godsmack Live. 

 

 

 

 

http://movieguide.org/
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