
 

Med energi, engagemang och glädje samordnar Olsson & Co effektivt all företagsprofilering med fokus på 
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Branschen samlar till utbildningsdag: 

”Hållbarhet är vår viktigaste fråga” 
  
SBPR – svensk branschförening för profil- och reklamprodukter – samlar till en 

Education Day där hållbarhet lyfts fram på agendan. En fråga som Olsson & Co har 

arbetat hårt med bland annat genom Sofia Brax, tidigare hållbarhetsansvarig på 

Lindex som sedan i höstas sitter i Olsson & Co:s styrelse, och lanseringen av 

initiativet ”Tillsammans för en gladare värld”.  

 

– Hållbarhet är den viktigaste frågan 

vi har inom branschen och vi behöver 

en samsyn kring detta för att kunna 

hjälpa våra kunder till mer hållbara 

val, säger Katarina Brink, 

marknadsansvarig på Olsson & Co 

och styrelseledamot på SBPR.  

 

Under onsdagen 30 maj samlades 

runt 200 personer från 

produktmediebranschen för en 

Education Day. SBPR hade tagit 

initiativet för att höja kunskapsnivån 

inom branschen och skapa en samsyn kring viktiga frågor. Dagen avslutades med den 

årliga Promotiongalan där branschen delar ut priser inom ett antal kategorier.  

– Det är första gången som Education Day arrangeras och ambitionen är att samla 

branschkollegor kring frågor som kan utveckla branschen. Vi på Olsson & Co är glada 

över att första träffen handlar om frågor kring hållbarhet. Vi har under lång tid arbetat med 

CSR och hållbarhet och för ungefär ett år sedan tog vi ett strategiskt beslut där vi säger att 

vi vill bli bäst i branschen på hållbarhet, säger Katarina Brink. 

 

Under Education Day föreläste bland andra Kemikalieinspektionen om deras arbete och 

varför det är viktigt att veta vilka regler som gäller för olika företag. 

– Kemikalieinspektionen kommer att göra en särskild kontroll på profil- och 

reklamprodukter och då valde vi i branschorganisationen att bjuda in dem för att lära oss 

mer om hur de arbetar och hur vi i branschen ska agera för att säkerställa att vi följer de 

lagar och regler som finns. Föredraget blev mycket uppskattat och för Olsson & Co blev 

det ett bevis på att vi arbetar med rätt saker för framtiden, säger Katarina Brink. 

 
För mer information kontakta: 
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