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NYA EXPERTER TILL PRISAD  
PR-BYRÅ I UMEÅ 
Den norrländska PR-byrån Punkt PR fortsätter att växa och anställer två nya projektledare: Hanna Kangassalo och 
Malin Vikström. 
– Vårt guld från PR-tävlingen European Excellence Awards i december visar att vi håller på att bygga någonting 
riktigt bra här i Umeå och denna rekrytering är en viktig pusselbit i vår utveckling, säger Punkt PR:s vd Sofia 
Westerlund. 
 
Punkt PR grundades 2009 och är en renodlad PR-byrå med säte i norrländska Umeå. Med ett framgångsrikt 2016 
bakom sig, med en rad stora uppdrag och nya kunder – samt ett guld från den europeiska PR-tävlingen European 
Excellence Awards – fortsätter PR-byrån att växla upp. På bara två år har byrån växt från 3 till 7 anställda. 
 
– Vi har haft ett behov av att bli fler i takt med att behovet av de tjänster vi erbjuder har ökat. Fler företag och 
organisationer tar steget att börja fokusera på strategisk, varumärkesstärkande och relationsbyggande 
kommunikation och där kan vi hjälpa dem, berättar Sofia Westerlund.	
 
Hanna Kangassalo kommer närmast från en tjänst som marknadsansvarig på Infotech Umeå. Hon har tidigare 
jobbat som journalist och frilansskribent och jobbade under många år som marknadsförare på NorrlandsOperan. 
– Jag har haft ögonen på Punkt PR länge. Det är en sympatisk byrå som jobbar med värderingsdriven 
kommunikation och håller hög nivå. Jag har jobbat inom större organisationer några år nu. Här på byrån kan jag 
fortsätta utvecklas och bidra till riktigt bra lösningar åt olika slags verksamheter. Det känns superkul, säger Hanna 
Kangassalo. 
 
Malin Vikström har en bakgrund på Umeå universitet där hon jobbat som kommunikatör i 17 år, nu senast på 
enheten för externa relationer. Under sin tid på universitet har hon arbetat med allt från idé och strategi till 
produktion samt större event som Umeågalan och TEDxUmeå.  
– Att få jobba relationsbyggande ligger mig varmt om hjärtat och det är också en av anledningarna till varför 
Punkt PR känts rätt för mig. Jag ser fram emot att få byta perspektiv och bidra till våra kunder med min erfarenhet 
av kommunikation och att vara i deras sits som byråkund, säger Malin Vikström.   
 
Hanna Kangassalo tillträdde sin tjänst den 3 april och Malin Vikström ansluter den 14 augusti. På byrån jobbar i 
dag Sofia Westerlund, Olov Hjärtström Baudin, Sara Hardell Flagge, Jakob Mjöbring och Johanna Stenmark. Till 
kunderna hör bland annat AIT Umeå, Delete Sverige, OK Västerbotten och Uminova Innovation och Umeå Biotech 
Incubator.  
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För mer information, kontakta: 
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