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3ngage satsar på traditionell PR för att sprida kunskap 
om interaktiva produktupplevelser för e-handel 

 
Göteborgsbyrån Perspective Communication har fått PR-uppdraget att sprida kunskap om 

interaktiva produktupplevelser från 3ngage. Uppdraget innefattar global PR och strategisk 

rådgivning med en tydlig målsättning. 

– Vi ska vara ett självklart alternativ för alla företag som vill göra det enklare för kunden att 

förstå hur deras produkter ser ut och fungerar i en e-handelslösning, säger Thomas 

Krotkiewski, grundare av 3ngage.  

 
Ambitionen med PR-arbetet är att sprida 

kunskap om hur interaktiva 3D-lösningar 

kan göra det enklare för företag att 

förklara och visa sina produkter i en 

digital miljö. Målgruppen för 3ngages 

PR-satsning är såväl 

marknadsavdelningar, som IT och 

management.  

– Vi vet att attraktionskraften ökar när en 

kund får känna och klämma på en produkt 

i en fysisk butik och det har länge varit 

svårt att få till en liknande känsla digitalt. 

Därför är det bara vissa produkter som har 

fungerat för e-handel. Med våra tjänster 

har vi kommit långt med hur en produkt 

kan upplevas digitalt. Det vill vi visa och 

berätta för världen och därför har vi 

anlitat Perspective som PR-byrå för oss, 

säger Thomas Krotkiewski, grundare av 3ngage.  

 

Traditionell PR ska göra tricket i spridningen av kunskap om hur 3ngage kan skapa en mer attraktiv e-
handel genom interaktiva produktupplevelser. 3ngage ser trovärdighet som en av nycklarna till att 

företag ska ta steget och utveckla sin e-handel.  

– Utvecklingen i den interaktiva digitala världen går extremt snabbt. Därför är det extremt viktigt att 

snabbt skapa trovärdighet och få ut tydliga och bra referenser. Uppköpen av den här typen av tjänster 

är komplexa och omfattar många delar av organisationen, därför är det extra viktigt att enkelt kunna 

förklara fördelarna och där ska vi bidra med vår kunskap och relationer, säger Anders Ekhammar, PR-

konsult och delägare på Perspective.  

 

Teamet från Perspective Communication som kommer arbeta med 3ngage är: 

Anders Ekhammar, ansvarig PR-konsult 

Linnea Schmeling  

Oscar Wiktorsson 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Teamet från Perspective: Anders Ekhammar, 
ansvarig PR-konsult, Linnea Schmeling och Oscar 
Wiktorsson. 



Anders Ekhammar, PR-konsult och delägare på Perspective Communication, tfn. +46 (0)707 46 25 79 

Thomas Krotkiewski, grundare av 3ngage, tfn +46 (0)708 20 19 72 

 

 

Om Perspective Communication 
Perspective Communication AB är en av Göteborgs mest rutinerade PR-byråer med drygt 20 års erfarenhet inom 
kommunikationsbranschen. Perspective startade 1999 och arbetar branschövergripande med uppdragsgivare inom såväl 
offentlig förvaltning som näringsliv och organisationer. Förutom PR jobbar man med bland annat strategisk rådgivning, IR, 
sociala medier och krishantering. 


