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Pressmeddelande 14 april 2016 

 
 
Pressmeddelande: 
Nowa Kommunikation rekryterar ny 
seniorkonsult till kontoret i Göteborg 
 

2016 har börjat bra för Nowa Kommunikation. Koncernen fortsätter växa. 

Nu får affärsområdet Nowa Executive förstärkning i Göteborg med seniorkonsulten Anette 

Palle. Anette kommer närmast från Göteborgs Stad, stadsbyggnadskontoret, där hon de senaste 

åren varit kommunikationsstrateg och dessförinnan kommunikationschef.  

 

Anette har lång och bred erfarenhet av kommunikationsarbete i stora organisationer, offentliga såväl 

som privata. De senaste åren har hon fokuserat på kommunikation i stora infrastruktur- och 

stadsbyggnadsprojekt. Tidigare har Anette arbetat som kommunikationschef i flera större transport- 

och logistikföretag såsom Maersk och DHL i Sverige. 

Hos Nowa kommer Anette att arbeta med strategisk kommunikationsplanering, internkommunikation, 

förändringskommunikation samt kommunikativt ledarskap. Anette har också en nyss avslutad 

universitetskurs i retorik med sig och erbjuder föreläsningar inom ämnet. Hon har också arbetat en hel 

del som mötesledare och moderator i både offentliga externa och interna sammanhang. 

– I och med att Anette Palle ansluter sig till oss förstärker vi vår kompetens med erfarenhet från 

kommunikation av infrastrukturprojekt, vilket är mycket viktigt inte minst i göteborgsområdet och 

Västra Götalandsregionen som står inför stora utmaningar inom området. Det är också väldigt positivt 

att vi nu kan erbjuda Anettes kompetens till kunder i transport- och logistikbranschen . Vi ser en 

mycket stark utveckling av Nowa Kommunikation och tillströmningen av nya uppdrag och kunder gör 

att vi fortsätter att växa, säger Rune Nordström, affärsområdesansvarig för Nowa Executive och vice 

VD för Nowa Kommunikation. 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
 
Rune Nordström, vice VD Nowa Kommunikation, 

E-post: rune.nordstrom@nowakommunikation.se  

Tel: 070 602 65 20 

 

Anette Palle, seniorkonsut 

Tel: 076 199 48 59 
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