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VO2 Caps portföljbolag Leeads nominerat till Årets Säljorganisation i Sveriges 
Mediebyråers tävling Stockholm Media Award 2021 
 
Sveriges Mediebyråers tävling Stockholm Media Award äger rum den 16–17 november på China Teatern 
i Stockholm. Under tävlingen presenteras vinnarna i de fyra kategorierna Årets Säljorganisation, Årets 
Annonsör, Årets Kampanj och Årets Branschpersonlighet. Idag offentliggjordes nomineringarna i 
kategorin Årets Säljorganisation. Leeads är nominerat i kategorin Årets Säljorganisation. 
 
Nominerade i kategorin Årets Säljorganisation 2021 är: 
- Leeads 
- JCDecaux 
- Bonnier News 
- Nent Radio 
- Ocean Outdoor 
- Schibsted Sales & Inventory 
 
De nominerade säljorganisationerna har skapat stor nytta för sina annonsörer samt underlättat och 
förstärkt mediebyråernas arbete. De har också över tid, på ett innovativt, effektivt och kundvänligt sätt, 
skött sina uppdrag. 
 
Douglas Roos – Styrelseordförande VO2:  
”Det här är verkligen ett kvitto på att Leeads är ett av Sveriges starkaste mediesäljbolag. Ett bolag som 
uppskattas av kunderna och köparna och som är innovativa och skapar faktisk kundnytta och 
kundnöjdhet.”  
 
Matthias Sånemyr - CEO Leeads AB: 
”Årets Säljorganisation är det tyngsta priset som går att vinna i mediebranschen. Med tanke på att 
samtliga medieslag är med och tävlar så känns nomineringen oerhört stor. TV- och radiokanalerna, 
utomhusbolagen och tidningshusen har duktiga säljorganisationer men endast sex stycken nomineras och 
Leeads är en av dem. Ett bevis på att vi gör mycket rätt och tillför värde till mediebyråer och annonsörer i 
Sverige.” 
 
Källa och mer information:  
www.dagensmedia.se/marknadsforing/medieval/de-tavlar-om-att-bli-arets-saljorganisation-2021/ 
 
För ytterligare information, kontakta Douglas Roos, styrelseordförande 
mobil  +46 (0)70 735 21 25 
mejl  douglas.roos@vo2cap.se   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Om  

VO2 Cap Holding AB (publ) affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta bolag inom media och tech med tydlig 
värdepotential. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales, systemleverantör som tillhandahåller 
digitala lösningar för datadriven och börshandlad digital reklam, och Leeads, säljföretag som agerar kommersiell 
partner för publicister och skärmägare, på vilka Leeads säljer media och annonser.  

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på 
vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl 
info@amudova.se.  
 

 
 


