
Deeped Niclas Strandh är Sveriges mäktigaste PR-konsult!

På Spinngalan ikväll presenterades årets vinnare av  ”Cision PR Influencer Award” där vi korar Sveriges mest inflytelserika PR-konsult i
digitala medier. Årets vinnare är Deeped Niclas Strandh, creative planner och sociala medier-strateg på United Power. Priset syftar till att lyfta
fram konsulter inom PR- och kommunikationsbranschen som lever som de lär och driver PR-branschen framåt.

Vinnarmotiveringen löd:

”Årets vinnare av Cision PR Influencer Award har berikat PR-branschen med sin starka digitala närvaro under många år. Med ett brinnande
intresse för det digitala landskapet och de relationer som föds däri visar vinnaren tydligt hur kommunikation online skapar värde för både
mottagare och avsändare. Ivern att ständigt ta sig an nya kanaler, trender och tillvägagångssätt tillsammans med lusten att dela med sig av sin
gedigna kunskap på många snabbföränderliga plattformar, gör att han äntligen kniper förstaplatsen. Ett stort grattis till Deeped Niclas
Strandh!”

Deeped Niclas Strandh är sociala mediespecialist och digital PR-konsult. Han har varit med i topp 5 i Cision PR Influencer Award 3 år i rad, är
delägare i United Power och är med och driver konceptet Social by default. Då relationer ligger i fokus i Deeped Niclas Strandhs arbete,
definierar han gärna PR som Personliga Relationer.

”Deeped Niclas Strandh är en person som har haft en stark digital närvaro under många år och hans personliga varumärke bara fortsätter att
växa. Hans iver att testa nya kanaler och trender verkar aldrig sina. Denna nyfikenhet kombinerad med tekniskt intresse tror jag är någonting
vi alla kan inspireras av. Det är också kul att Niclas är ett tydligt exempel på att det digitala landskapet medför att man kan jobba framgångsrikt
vart som helst i Sverige”,  säger Alexander Mason, Commercial Director på Cision i Skandinavien.

Det här säger Deeped Niclas Strandh om att få ta emot årets Cision PR Influencer Award:

”Det känns fantastiskt och jag är, trots att jag ju varit med i toppen några år, ganska överväldigad! Det är också ett kvitto på att det jag gör
fungerar. Tacksam är jag för att fått vara med i sociala medier-utvecklingen i Sverige från början och kommer garanterat att hänga i nu när det
blir en självklar del av allas vardag!"

Topp fem i Cision PR Influencer Award 2015:

1. Deeped Niclas Strandh,  Deepedition DigitalPR 

2. Martin Borgs, Miltton Labs / 922 Stories

3. Brit Stakston, Stakston AB

4. Fredrik Wass, Intellecta Corporate

5. Viktor Frisk, Mindmakers PR

För att se alla nominerade till årets pris, besök vår hemsida: http://www.cision.com/se/cision-pr-influencer-award/

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Commercial Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 073-345 16 00
http://www.cision.com/se/ 

Om Cision PR Influencer Award
Nomineringarna till Cision PR Influencer Award tas fram av Cisions researchteam. Ett krav för att komma med på listan är att personen jobbar på eller är
knuten till en byrå som arbetar med PR.Mätningen utgår från en mängd variabler och baseras på Cisions eget index över digitalt inflytande. Det krävs att
personen har en mätbar url, så som en blogg, en hemsida eller en personlig presentation på en företagssida. Personen måste även vara aktiv och mätbar
på minst tre sociala medier, såsom Twitter, Instagram och Facebook. Varje år utvecklas uträkningen för att mätningen ska hållas relevant och aktuell. Årets
nyhet bland mätpunkterna handlade om konvertering där syftet var att se hur väl de nominerade kunde få sina följare att utföra en aktivitet, något som också
blir allt viktigare för många PR-konsulter i deras dagliga arbete.

Utmärkelsen Cision PR Influencer Award gick förra året till Fredrik Wass, året innan till Lina Thomsgård . År 2012 var det Brit Stakston som fick ta emot
priset och år 2011 var pristagaren Paul Ronge . Detta är det femte året som Cision delar ut priset Cision PR Influencer Award och det sjätte året som Cision
är huvudsponsor till PR-galan Spinn.


