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Stockholm 14 april 
 

Recycling Partner väljer GK som varumärkesbyrå 
 
Gasellföretaget Recycling Partner, som i dag är ensamma på marknaden om att 
ta ett helhetsgrepp kring hållbar kontorsinredning, väljer Geelmuyden Kiese 
som strategisk partner. Sedan starten för 10 år sedan har företaget expanderat 
snabbt och etablerat sig i flera städer. Samarbetet syftar till att skapa starkare 
och mer enhetlig kommunikation för Recycling Partner, internt och externt. 
 
– Vi är väldigt entusiastiska över samarbetet med Geelmuyden Kiese och det var deras 
strategiska förmåga och brinnande engagemang för hållbarhetsfrågorna som lockade oss. Vår 
syn på hållbar kontorsinredning är ny för många företag, det linjära tänket dominerar 
fortfarande i stora delar av näringslivet. Här står vi inför en spännande utmaning som ställer 
krav på tydlighet i vårt varumärke och vår kommunikation, säger Andréas Andersson, VD på 
Recycling Partner.   
 
Recycling Partner startade 2004 med ambitionen att minska slöseriet inom företag. 
Affärsidén, som bygger på cirkulär ekonomi, är att återanvända kontorsinredningar och 
skapa nya smarta lösningar med bra design på ett lönsamt och hållbart sätt för såväl företag 
som miljö. Tre år i rad har Dagens industri nominerat Recycling Partner till gasellföretag och 
idag finns Recycling Partner etablerade i Stockholm, Södertälje och Linköping. 
Målsättningen är att öppna upp en verksamhet i en ny stad varje år.  
 
Teamet på GK består av Frida Berg (kundansvarig), Erika Albansson (projektledare) och 
Frida Lind (specialist hållbarhetskommunikation). 
 
– Recycling Partner är ett framtidsföretag med fantastisk potential. Kombinationen 
affärsnytta och hållbarhet ökar stadigt i betydelse, men hållbar kontorsinredning är 
fortfarande en ung bransch och Recycling Partner driver den framåt. Vi ser fram emot både 
varumärkesarbetet och det PR-arbete som det förstnämnda skapar förutsättningar för, säger 
Frida Berg, senior rådgivare och chef för Corporate Communication på Geelmuyden Kiese. 
 
Geelmuyden Kiese fortsätter att växa i Sverige, och redovisade nyligen rekordsiffror för  
2014 – i dag är byrån större och lönsammare än någonsin tidigare. Byrån har funnits i 19 år 
på den svenska marknaden och har under de senaste tre åren gjort en nystart i Sverige. I 
dagsläget har Geelmuyden Kiese 23 anställda och byrån ska växa ytterligare under 
kommande år.   
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Frida Berg / tel 073-024 02 90 / frida.berg@gknordic.com 
Andreas Andersson / tel 08-640 13 52 / andreas@rp.se 
 
Om Geelmuyden Kiese 
Geelmuyden Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med drygt 150 
anställda på kontoren i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Företaget har en årlig omsättning 
på drygt 19 miljoner euro och är exklusiv samarbetspartner till Ketchum på den 
Skandinaviska marknaden. För mer information: www.gknordic.com 
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