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Brandbee skriver avtal och öppnar kontor i Filippinerna  
 
 
Brandbee har inlett ett strategiskt samarbete med MacGraphics Carranz och i samband med 
detta öppnar bolaget ett lokalt kontor i Manila, Filippinerna.  
 
MacGraphics Carranz är den marknadsbyrå som har flest billboards längs Manilas 
huvudvägar och Brandbee’s digitala expertis kommer att leda MacGraphics Carranz in i den 
digitala världen. Brandbee’s plattformar för leadsgenerering och videoproduktion möjliggör 
för MacGraphics att gå från en analog reklambyrå till en digital marknadsbyrå. 
 
MacGraphics Carranz har varit aktiva i utomhusreklambranschen i nästan tre decennier och 
har vuxit till att bli den största leverantören av billboards i Metro Manila. Idag finns de 
representerade över hela landet. De började med handmålade skyltar och erbjuder i 
dagsläget allt från gigantiska fototryck till neonskyltar. Genom samarbetet med Brandbee 
kommer MacGraphics även att kunna erbjuda digitalt innehåll. 
 
“Brandbee’s videoplattform är den mest lovande sett till användarvänlighet, online och mobil 
närvaro samt redigeringsfunktioner. Den möjliggör för vår verksamhet att bli en 
marknadsbyrå som även kan tillhandahålla videor för sociala medier och andra digitala 
kanaler”, säger Alvin Carranz, VD och grundare för MacGraphics Carranz.  
 
“Jag är väldigt nöjd med samarbetet med MacGraphics Carranz då deras långa erfarenhet 
och kundrelationer ger Brandbee en kickstart in på den filippinska marknaden”, säger Jonas 
Litborn, VD för Brandbee.  
 
Brandbee förväntar sig att se positiva finansiella resultat för de filippinska insatserna under 
tredje kvartalet 2019.  
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Jonas Litborn, VD 
Telefon: +46 70 640 02 53 
ir@brandbee.com 
 
Om Brandbee Holding AB 
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag 
att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och 
enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt 
öka sin försäljning och varumärkeskännedom. 
Mer information om bolaget finns på   www.brandbee.com. 
 
Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 16 
maj 2019. 
 

 


