
                                                    

 

 

Samsonite inleder pr
 

Marknadsledande resejätten Samsonite väljer Geelmuyden.Kiese som ny pr

skandinaviskt och handlar om 

pr. 

 

Samsonite är världens största företag inom resväskor. I höstas började företaget en ny 

upphandling av pr-partner i Skandinavien. Valet föll på den skandinaviska byrån Geelmuyden.Kiese 

som tillsammans med sin dotterbyrå House of Communication kammade hem up

 

– Vi föll för Geelmuyden.Kiese eftersom de är specialister inom både resor och livsstil. 

Geelmuyden.Kiese mötte våra behov på ett kreativt och effektivt sätt samtidigt som de visade på 

stort engagemang för uppdraget

 
Märta Nord på Geelmuyden.Kiese i Stockholm blir skandinavisk kundansvarig och projektledare för 

Samsonite. Förutom Märta Nord består den svenska arbetsgruppen av 

of Communication. 

 

– Samsonite är ett av världens mest kända reseföretag och nummer ett inom resväskor. Det här är 

ett otroligt roligt uppdrag och vi ser en stor pr

drivs, säger Märta Nord, kundansvarig för 

 

Samarbetet mellan Samsonite och Geelmuyden.Kiese startar i februari 2013.

 
Geelmuyden.Kiese och House of Communication 

Skandinavien, varav 20 i Stockholm. 

att växa ytterligare under 2013.

 

För vidare information kontakta: 

Jannicke Haga, Skandinavik marknadschef, Samsonite

Tel: 0705-080 799 

E-post: jannicke.haga@samsonite-

 

Märta Nord, senior rådgivare, Geelmuyden.Kiese 

Tel: 070-340 94 42 

E-post: marta.nord@geelmuyden-

 
Om Geelmuyden.Kiese 

Geelmuyden.Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med 

kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Företaget har en årlig omsättning på cirka 11 miljoner euro

är exklusiv samarbetspartner till Ketchum på den Skandinaviska marknaden.

 

För mer information: www.geelmuyden
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Samsonite inleder pr-samarbete med Geelmuyden.Kiese
Marknadsledande resejätten Samsonite väljer Geelmuyden.Kiese som ny pr-byrå. Uppdraget är 

skandinaviskt och handlar om att stärka Samsonites varumärke genom strategisk och operativ 

Samsonite är världens största företag inom resväskor. I höstas började företaget en ny 

partner i Skandinavien. Valet föll på den skandinaviska byrån Geelmuyden.Kiese 

som tillsammans med sin dotterbyrå House of Communication kammade hem up

Vi föll för Geelmuyden.Kiese eftersom de är specialister inom både resor och livsstil. 

Geelmuyden.Kiese mötte våra behov på ett kreativt och effektivt sätt samtidigt som de visade på 

t engagemang för uppdraget, säger Jannicke Haga, Skandinavisk marknadschef på Samsonite

Märta Nord på Geelmuyden.Kiese i Stockholm blir skandinavisk kundansvarig och projektledare för 

Samsonite. Förutom Märta Nord består den svenska arbetsgruppen av Jenny Öijermark

ett av världens mest kända reseföretag och nummer ett inom resväskor. Det här är 

ett otroligt roligt uppdrag och vi ser en stor pr-potential i alltifrån produkterna till hur företaget 

drivs, säger Märta Nord, kundansvarig för Samsonite på Geelmuyden.Kiese. 

Samarbetet mellan Samsonite och Geelmuyden.Kiese startar i februari 2013. 

och House of Communication har tillsammans drygt 120 anställda i 

i Stockholm. Stockholmskontoret har växt kraftigt under 2012 och planerar 

att växa ytterligare under 2013. 

 

Skandinavik marknadschef, Samsonite 

-europe.com  

, Geelmuyden.Kiese  

-kiese.se  
Geelmuyden.Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med närmare 100 

kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Företaget har en årlig omsättning på cirka 11 miljoner euro

är exklusiv samarbetspartner till Ketchum på den Skandinaviska marknaden. 

eelmuyden-kiese.se 
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samarbete med Geelmuyden.Kiese 
byrå. Uppdraget är 

att stärka Samsonites varumärke genom strategisk och operativ 

Samsonite är världens största företag inom resväskor. I höstas började företaget en ny 

partner i Skandinavien. Valet föll på den skandinaviska byrån Geelmuyden.Kiese 

som tillsammans med sin dotterbyrå House of Communication kammade hem uppdraget.   

Vi föll för Geelmuyden.Kiese eftersom de är specialister inom både resor och livsstil. 

Geelmuyden.Kiese mötte våra behov på ett kreativt och effektivt sätt samtidigt som de visade på 

navisk marknadschef på Samsonite. 

Märta Nord på Geelmuyden.Kiese i Stockholm blir skandinavisk kundansvarig och projektledare för 

Jenny Öijermark på House 

ett av världens mest kända reseföretag och nummer ett inom resväskor. Det här är 

potential i alltifrån produkterna till hur företaget 

nställda i 

Stockholmskontoret har växt kraftigt under 2012 och planerar 

närmare 100 anställda på 

kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Företaget har en årlig omsättning på cirka 11 miljoner euro och 



 

 

Om House of Communication 

House of Communication är en pr-

Geelmuyden.Kiese-gruppen. Företaget har kontor i

House of Communication samarbetar i projekt där det finns behov av skräddarsydda 

kommunikationslösningar som sträcker sig över flera kompetensområden.

 

För mer information: www.houseofcommunication.dk/sv

  
-byrå specialiserad på livsstilskommunikation och del av 

Företaget har kontor i Danmark, Norge och Sverige. Geelmuyden.Kiese och 

samarbetar i projekt där det finns behov av skräddarsydda 

kommunikationslösningar som sträcker sig över flera kompetensområden. 

www.houseofcommunication.dk/sv  
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