
22 PR-konsulter nominerade till Cision PR Influencer Award 2019

I kväll presenterades de 22 nominerade till Cision PR Influencer Award. Priset delas ut på Spinngalan den 28
november och ges till den konsult inom PR och kommunikation som under året har haft störst inflytande i digitala
medier.  

Precis som i fjol har fokus legat på i vilken utsträckning de nominerade har anammat nya digitala kommunikationsformat och såväl
ljud- som bildmedier har premierats extra i uträkningarna. Mediesynlighet i radio/TV och poddar har viktats in och en djupare
granskning avstoriesi sociala medier har genomförts för att utse vinnaren av Cision PRInfluencerAward 2019. 

Nomineringarna tas fram med hjälp avCisionsegnarankningsmetod över inflytande i digitala nyhetsmedier och sociala medier.
Arbetet med att utse de nominerade börjar tidigt under hösten genom attCisionsresearchteam tar fram en lista över inflytelserika
personer inom PR och kommunikation. De utgår då ifrån en mängd parametrar så som antal följare i sociala medier till spridning
av innehåll ochmediesynlighet. Varje parameter viktas sedan noggrant och möjliggör en sortering för att få fram de personer som
under året haft störst inflytande. 

”Vi har aldrig haft fler parametrar med i våra uträkningar tidigare än i år. Poddlyssnandet fortsätter att växa och i år har vi för första
gången vägt in hur ofta de nominerade nämns i ljudformat, både traditionella och digitala. I takt med att medievanor förändras
skruvar även vi på våra parametrar och därför viktas stories-formatet ännu tyngre i år än tidigare”, säger Anne
Smitt, marknadschef på Cision. 

I år har det varit jämnare än någonsin och på grund av två delade platser har vår topp 20-lista utökats till topp
22. De22nominerade till i utmärkelsen Cision PRInfluencerAward 2019(utan inbördes ordning) är: 

Göran Hägglund 
Micael Bindefeld 
RoshiHoss 
Karin Bäcklund 
DeepedNiclas Strandh 
Lamin Sonko 
My Söderholm 
Sharareh Hoss 
Per Schlingmann 
Bodil Sidén 
Elcim Yilmaz 
DanielRedgert 
John Mellkvist 



Dominika Peczynski 
Gustaf Reinfeldt 
RebeccaWeidmoUvell 
BritStakston 
Gunnar Hökmark 
JerrySilfwer 
André Frisk 
Karin Londré 
Casper Törnblom 

Parametrarnases årligenöver för attde ska spegla de trender och betydande faktorer som präglardagens digitala kommunikation. 

För att kunna nomineras till Cision PRInfluencerAward krävs attpersonen antingenärknuten tillen byråsom arbetar med PReller är
PR-konsult i egen regi.Varje år utvecklas uträkningen för att mätningen ska hållas relevant och aktuell.Personen måste även ha
varit omnämnd i nyhetsmedier på nätet minst en gång under mätperioden för att kunna kvala in på listan. 

I fjol vann Simon Strand utmärkelsenCision PRInfluencerAward. Tidigare segrare ärViktor
Frisk,JerrySilfwer,DeepedNiclas Strandh,FredrikWass, LinaThomsgård, BritStakstonoch Paul Ronge.  

Detta ärniondeåret som Cision är huvudsponsor till PR-galan Spinn och i lika många år
har utmärkelsen Cision PR Influencer Award delats ut.

Mediekontakt:
Oskar Larsson
Digital redaktör, Cision Sverige
E-post: oskar.larsson@cision.com
Tel-nr: 072 205 43 74 

 

Cision Ltd. (NYSE: CISN) är en ledande global leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och
marknadskommunikation. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla
berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,000 anställda med kontor i 15 länder i Amerika, EMEA och APAC. Lär dig kommunicera som
aldrig förr med Cision Communications Cloud®.


