
 
 
 

Syncro Group lanserar nytt varumärke och kraftsamlar mot 
snabbväxande marknader 
 
Syncro Group lanserar idag sitt nya varumärke och vision för att positionera sig i den globala 
influencer marketing-marknaden som bedöms växa med 21 procent 2022 och nå 16,4 miljarder 
dollar i tillägg till den snabbt växande gig-marknaden. 
 

 
 
”Vi är väldigt glada över att lansera nya Syncro idag. Vi har ett nytt ledarskap på plats, en ny 
varumärkesidentitet, en ny kommunikationsplan och en ny vision som sammansvetsar alla 
våra bolag. Vi har lagt mycket tid och kraft på att skapa förutsättningar för en ny positionering 
med ett erbjudande som säkerställer att vi har fantastiska tech-plattformar redo att leverera 
ännu mer kundnytta i en global marknad, flera år framåt. Vi avser fortsätta att skapa tillväxt 
med lönsamhet som vårt primära mål.” säger Ebbe Damm, VD Syncro. 
 
Under 2022 spenderade Syncro majoriteten av sina resurser på att utveckla Collabs nya SaaS-
plattform. 
 
”Traditionella medier förlorar effektivitet, tydligt visat genom att de största varumärkena 
omfördelar sina marknadsföringsinvesteringar gentemot sociala medier och mot personer med 
inflytande och förmåga att leverera räckvidd till specifika målgrupper. Collabs nya plattform 
möjliggör en global influencer marketing-position för Syncro och vi har redan flera av de 



 
 
 
största varumärkena i världen som kunder inom vårt samlade erbjudande. Vi räknar med att 
driva marknadsföringsaktiviteter överstigande 100 MSEK från 10 olika marknader enbart via 
Collabs plattform under 2023.” säger Olof Lindblom, CMO Syncro. 
 
Nästan 30 procent av ny näringsverksamhet är kopplad till gig-ekonomin, där cirka fem 
procent av den svenska arbetskraften agerar inom gig-ekonomin varje dag. Med Collabs nya 
plattform möjliggörs samarbeten mellan varumärken och influencers i ett globalt 
sammanhang. Syncro stärker sin position ytterligare genom erbjudandet via Gigger, vilket 
skapar ytterligare synergier mellan bolagen inom Syncro. Syncro ger varumärken och personer 
större möjligheter att växa inom den nya digitala ekonomin. 
 
Mer information om vårt nya varumärke och vision finns på vår hemsida: www.syncro.group 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Ebbe Damm, CEO Syncro Group 
Telefon: +46 70 546 46 00 
E-post: ebbe.damm@syncro.group 
 
Olof Lindblom, CMO Syncro Group 
Telefon: +46 76 174 28 25 
E-post: olof.lindblom@syncro.group 
 

Om Syncro 
Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B. Vi 
investerar i verksamheter som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör 
samarbete mellan människor och varumärken – via tech. 
 
Källa: Influencer Marketing Hub 


