
KANTAR förvärvar Millward Brown i Norden
Den brittiska koncernen Kantar, där världens ledande undersöknings-, datainsamlings- och analysföretag ingår (bland annat svenska TNS Sifo) har förvärvat
majoriteten av den nordiska delen av marknadsundersökningsföretaget Millward Brown – Millward Brown Nordics

Med förvärvet stärker Kantar och därigenom också TNS, sin närvaro på marknaden och breddar sitt erbjudande inom området varumärke och
kommunikation i alla nordiska länder. Millward Brown Nordic har kontor i Stockholm och Köpenhamn.

Sedan starten 1997, då Millward Brown Nordic, gick in i Millward Browns globala nätverk, har företaget vuxit och har idag en kundportfölj innehållande både
stora, globala kunder och lokala varumärken.

– De nordiska länderna är en viktig och sammanhängande del av den europeiska marknaden med 25 miljoner konsumenter och som fortsatt har stora
tillväxtmöjligheter, säger Kantars vd Eric Salama. Kantar finns redan representerade i Sverige, Danmark, Norge och Finland med TNS och Kantar Media.
Genom att nu också Millward Brown Nordic ingår i koncernen, innebär det att vårt erbjudande blir starkare inom området Varumärke och Kommunikation.

-Jag ser det här som en bra möjlighet att ytterligare vässa vårt erbjudande inom varumärke och kommunikation på nordisk och baltisk nivå. Vår samlade
kompetens, gemensamma produkter o globala databaser förstärker kunderbjudande ytterligare. Vilket jag tror kommer att uppskattas av kunderna, säger
Yvonne Pernodd.

– Inom Millward Brown har vi alltid haft ett mycket viktigt gemensamt mål: att sträva efter högsta kvalitet. Vi ska kombinera den lokala och den globala
expertisen inom Kantar för att leverera ännu större värden för våra kunder, säger Lars Andersen.

Ledningsgruppen inom Millward Brown Nordic kvarstår och fortsätter att ledas av Lars Andersen, grundare av verksamheten. Lars rapporterar till TNS
Regionala vd för Norden och Baltikum, Yvonne Pernodd.

För mer information kontakta:

Yvonne Pernodd, vd TNS Nordic & Baltic              
yvonne.pernodd@tns-sifo.se
0701-84 20 17                                                                                                                     

Lars Andersen, vd Millward Brown Nordic 
lars.andersen@millwardbrown.dk

Om Kantar
Kantar är en kunskapsinvesteringsorganisation inom WPP och en av världens största koncerner vad gäller analys-, informations- och konsulttjänster. Genom att
förena kompetenserna i de 12 specialiserade företag som ingår, är gruppen en ledande leverantör av vägledande data och analyser till företag över hela världen. De
30 000 anställda arbetar i 100 länder och erbjuder ett helt spektrum av undersökningar och konsulttjänster som ger värdefulla insikter under hela konsumentcykeln.
Gruppens tjänster används av fler än hälften av företagen på Fortunes Top 500-lista. Mer information finns på www.kantar.com

Om TNS 
TNS är världens ledande marknadsundersökningsföretag. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom varumärke, kommunikation
segmentering, innovation, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att
genomföra intervjuer. Vi är 11 000 medarbetare och finns representerade i över 100 länder. TNS är en del av Kantar som ingår WPP Communications Group.

Om Millward Brown
Millward Brown Nordic med kontor i Sverige och Danmark är varumärkes- och kommunikationsexperter vars uppdrag är att hjälpa sina kunder att bygga starka
varumärken och utveckla sin kommunikation. Millward Brown har världens mest omfattande brand equity och kommunikations databas som ger en oöverträffad
kunskap inom området. Millward Brown var pionjärer inom tracking av varumärken och reklam på 1970-talet och finns nu på 88 kontor i 55 länder.


