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Growth Marketingbyrån Genero fyller 10 år 
 
Growth Marketingbyrån Genero har på tio år vuxit och blivit en internationell byrå som hittat sin 
plats i branschen tillsammans med andra prisbelönade experter. Företaget är idag en del av 
A-lehdet-koncernen.  
 

- Då vi grundade Genero år 2009 under rådande lågkonjunktur var det inte många som trodde på 
våra ambitioner kring Growth Marketing. Vi gjorde våra första projekt gratis för att visa vilka 
kraftfulla resultat man kunde skapa, berättar VD Rasmus Östman. 
Slitet lönade sig. Numera är efterfrågan stor på datadriven marknadsföring som kombinerar 
strategi, kreativitet och tekniskt kunnande, även utanför Finlands gränser.  
 

- Vi är lyckligt lottade som har haft möjligheten att växa och skörda framgång tillsammans med 
våra kunder. Att de har haft modet att experimentera och testa nya marknadsföringsmetoder. 
Förutom våra kunder, har vi också vår personal att tacka för våra framgångar. Våra anställda har 
tagit till sig vårt sätt att arbeta med Growth marketing, säger Östman. 
 

En prisbelönad expert på Growth Marketing 
 

Generos vision har från start varit att skapa bästa möjliga resultat åt kunderna oavsett kanal. Tack 
vare den tillväxt och framgång som Genero haft har man verkligen kunnat fokusera på att hitta 
goda lösningar på kundernas utmaningar och problem. I dagsläget är Genero en betrodd 
tillväxtpartner för många omtyckta, inhemska varumärken såsom Halti och Snellman. Likaså har 
företaget utländska kunder, såsom Mutti och Komplett Bank.  
 

Våren 2019 fick Genero priser på Semrush Nordic Awards i två kategorier; Best Online Marketing 
Campaign in Finance och Online Presence Breakthrough. I oktober i år listades Genero av 
tidningen Markkinointi & Mainonta bland de mest lönsamma och starkast växande företagen.  
 

- Vi har tillsammans med A-Lehdet ett starkt team där vi kombinerar 90 års erfarenhet av 
berättande med tio års kunnande av Growth Marketing. Tack vare detta kan vi ta våra kunders 
marknadskommunikation till nästa nivå, säger Rasmus Östman. 
 

Global tillväxt i Sverige 
 

Vid årsskiftet utvidgar Genero sin verksamhet utomlands och öppnar kontor i Stockholm. 
 

-  Våra kunder i Sverige önskar att vi skulle vara mera närvarande där, och vi svarar på dessa 
önskemål, säger Generos operativa direktör och medgrundare Sebastian Östman.  
 

Han ser samtidigt en stor tillväxtpotential i Sverige. 
 

- Vi ser med stor tillförsikt på framtiden och vi tror starkt att framgång föds då vi, i egenskap av 
strategisk tillväxtpartner, varje dag gör ännu bättre jobb för våra kunder, säger Sebastian Östman.  
 

Bilder: https://drive.google.com/drive/folders/1pN56P9CQF7qrZnlM9hUiUjhZ9kDqL97d 
 

Mer info: Verkställande direktör Rasmus Östman, tfn. +358 40 742 9523, rasmus@genero.fi 
Operativ direktör Sebastian Östman, tfn. +358 50 308 4196, sebastian@genero.fi 
 

Att fokusera på digital marknadsföring som ger resultat är naturliga för Growth Marketing företaget Genero som hjälper sina 
samarbetspartners att växa och skörda framgång. Genero erbjuder en bred tjänstepalett och lösningar inom marknadskommunikation. Genero 
är en del av A-lehdet-koncernen. År 2018 uppgick Generos omsättning till över 5 miljoner euro och hade en personal på omkring 50 personer. 
Företaget har verksamhetspunkter i Helsingfors och Jakobstad. Läs mer på www.genero.fi 
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