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Parks and Resorts och B3s digitalbyrå Rebel and 
Bird får pris för Kolmårdens nya webbsajt 

Den nya webbsajten för Kolmården som lanserades våren 2019 fick silverdiplom i kategorin ”Digi-
tal – E-handel” när Svenska Designpriset delades ut den 17 oktober. Sajten togs fram tack vare ett 
framgångsrikt samarbete mellan digitalbyrån Rebel & Bird och Parks and Resorts marknadsavdel-
ning. 

Sex bidrag kämpade om titeln och kombinationen Rebel and Bird + Parks & Resorts = kolmarden.com 
tog silvermedalj när ceremonin var över. 

- Det är otroligt roligt att få ännu ett kvitto på att vi satsat på rätt saker! Vi är så glada för vår 
nya webb och stolta över att våra gäster kan påbörja en upplevelse i världsklass, redan on-
line, säger Johanna Kjellser, digitalansvarig på Parks and Resorts. 
 

- Jättekul att få pris! Det validerar våra egna insikter, samarbetet med kunden och inte minst 
datan det genererar. Att få ett erkännande från andra designers är väldigt, väldigt roligt, sä-
ger Oskar Westöö, UX-designer på Rebel and Bird. 

Svenska Designpriset är en tävling i design som är öppen för alla som arbetar med grafisk design, formgivning 
och liknande kreativa områden. Tävlingen är indelad i tjugosju olika tävlingskategorier. 

 

För mera information, kontakta gärna: Jonas Elgquist, VD för Rebel and Bird AB. Tel: 070-743 45 95  
E-post: jonas@rebelandbird.com 
 

Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära 
resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland med ca 3 miljoner besökare årligen. 
 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 650 medarbetare. Vi hjälper 
Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och 
verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter 
och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-
utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett 
rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, 
Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se   

 


