
Accenture toppar Advertising Ages lista över byråer med störst
digitalt nätverk för tredje året i rad
Stockholm; 12 juni , 2018 – Accenture Interactive hamnar för tredje gången i rad högst på Ad Ages lista över byråer med störst digitalt
nätverk. Varje år rankar branschtidningen Ad Age över 600 globala byråer, nätverk och företag utifrån tillväxt och intäkter i sin Agency Report.

Många delar av den amerikanska marketing- och mediabranschen hade en blygsam utveckling under 2017, men såg ändå en ökning i totala
intäkter på 1,8 procent. Reklambyråerna hade den lägsta intäktsökningen under året på 0,3 procent, följt av mediebyråerna som ökade sina
intäkter med 1,6 procent. Desto bättre gick det för byråer specialiserade på data och digitala tjänster, som ökade sina intäkter med 3,6
procent.

Anmärkningsvärt var att intäkter kopplade till digital verksamhet stod för över hälften av de totala intäkterna (51,3 procent) bland amerikanska
marketing- och mediebyråer under 2017, vilket innebar en ökning på 7 procent.

Accenture Interactive toppade listan med intäkter på 6,5 miljarder dollar, motsvarande en ökning på 35 procent under 2017.

”Framtiden kommer handla om att erbjuda den ultimata kundupplevelsen. Idag skapas ett varumärke utifrån en rad sammanhängande, ofta
digitala, kundupplevelser som formar den helhetsbild kunden får av företaget. Vår verksamhetsmodell är situationsanpassad i syfte att skapa
den optimala mixen av digitala och affärsmässiga strategier för att tillgodose våra kunder med världens bästa kundupplevelser. Jag är extremt
tacksam och stolt över våra kunder och medarbetare som förtjänar all cred för den här utmärkelsen”, säger Amy Fuller, global Chief marketing
& Communications officer på Accenture  

Kalenderåret 2017 var en milstolpe för Accenture Interactive, som bland annat utvecklade sin första AI-video som gör det möjligt att
effektivisera produktplacering med hjälp av eyenttracking. Man utökade även sin kundportfölj med kunder som Maserati och Vatikanstaten,
och lanserade Accenture Extended Reality group, som arbetar tillsammans med ledande globala företag för att ta fram så kallade Cross
Reality (XR)-upplevelser för kunder.

”Idag efterfrågar kunder byråer som förankrar sitt arbete i digitala lösningar. Marknadschefer söker strategiska och kreativa samarbeten, för
att skapa en bred portfölj av datadriven marknadsföring, design och digital kompetens. Att Accenture Interactive toppar Ad Ages årliga lista är
ett kvitto på att vår organisation ständigt växer och utvecklas. Vår starka tillväxt i Sverige de senaste åren är ett bra exempel på det. Storleken
på vårt globala nätverk ger oss möjligheten att använda metoder och best practice från hela världen i lokala projekt. Det gör också att vi
enkelt kan skala upp våra projekt och erbjuda kunder på varje marknad möjligheten att nå nya målgrupper utomlands.”, säger Mattias Boman,
ansvarig för Accenture Interactive i Norden.
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Om Accenture
Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom
branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat
och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 442 000 medarbetare och kunder i drygt 120
länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/


