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Pressmeddelande:
Integrerad kommunikation får Nowa att
växa så det knakar
Nowa Kommunikation växer så det knakar. Allt fler kunder uppskattar och förstår det unika i
att få hjälp med det mesta inom kommunikation. Senaste året har hela styrkan i Sverige
förstärkts med ett tiotal personer. Och kundtillströmningen har varit stor. I flera stora
upphandlingar har Nowa rankats som etta och nu har även Sveriges Radio efter genomförd
upphandling tecknat avtal med Nowa Kommunikation.
– När vi startade för tio år sedan var vår vision att vara en helt integrerad byrå – vi ville erbjuda en
helhet, inte antingen eller. Något vi var ganska ensamma om vid den tiden. Idag är vi inte ensamma
men vi var en av de första och vi har arbetat länge med att integrera i både tanke och handling. Att
konceptet är framgångsrikt ser vi idag när vi har en otrolig kundtillströmning. Extra roligt är att alla
kontor och affärsområden växer. Det är inte en enstaka kund eller ett enstaka område utan vårt
erbjudande som helhet som fungerar, säger Anders Wallqvist, VD på Nowa Kommunikation.
Under de senaste tolv månaderna har kundstocken vuxit rejält på Nowa. Flera stora
upphandlingar har landat i både Göteborg och Stockholm – som Göteborg Stad, Östgötatrafiken, SKL
Kommentus, KOMMEK, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland och ett förlängt
avtal med Kammarkollegiet för alla statliga myndigheter. Men även listan över privata företag har
vuxit stort de senaste året: Elicit, Creditsafe Sverige, W.L. Gore & Associates, ITM Meeting
Solutions, Ebab, Prospero Management, Out of Home, Sector Alarm, Åby Travbana m.fl. Och nu
senast rodde Nowa hem avtalet som mediebyrå åt Sveriges Radio de närmaste två åren.
– Vi står stadigt på våra tre ben med PR, medierådgivning och reklamproduktion. Och vi fortsätter att
förstärka med kompetens: nyligen började Kristin Debaisieux, tidigare Iprospect, Facebook och
Yahoo, som ska ansvara för vårt digitala affärsområde. Vårt seniora executive team har förstärkts med
Anette Palle, tidigare Informationschef Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Dessutom anställer vi
många nyutexaminerade från universitet för att som bolag själva föryngras och utvecklas som t.ex.
Anna Sellén Runefjell, medieplanerare och Ellen Sjöberg, marknadsassistent, säger Anders Wallqvist.
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