
Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla 
moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella 
och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions 
verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och 
har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljarder 2011. 
 

 

Nominerade PR- konsulter i Cision PR Influencer 
Award 2012 

 

I samband med SPINN-galan den 15 november delar Cision ut utmärkelsen; Cision PR 

Influencer Award 2012, till den person som har haft stort digitalt inflytande under året. 

Vinnaren utses baserat på Cisions egen rankingmetod, som mäter både synlighet i 

digitala nyhetsmedier och engagemanget i sociala medier. 

De nominerade till utmärkelsen Cision PR Influencer Award 2012 är: 

 Andrea Jovell Swensson 

 Brit Stakston 

 Ida Nilsson 

 Jerry Silfwer 

 Jonas Morian 

 Lena  Leigert 

 Paul  Ronge 

 Rebecca Crusoe 

 Staffan Dopping 

 Tor Löwkrantz 

 

”En förändring från föregående år är att det är fler tjejer bland de nominerade” säger 

Alexander Mason, sälj-och marknadsdirektör Cision.  

Nomineringarna baseras på Cisions eget index över digitalt inflytande. Indexet utgår från en 

mängd variabler, såsom exempelvis, bloggaktivitet, Twitter, LinkedIn och omnämnanden i 

digitala nyhetsmedier. För att vara med i mätningen krävs att man är PR-konsult, är aktiv i 

sociala medier och fått synlighet i online media. De tio nominerade är de som fått de bästa 

indexvärdena i Cisions mätning. Topp fem kommer att presenteras den 12 november och 

vinnaren kommer att presenteras den 15 november i samband med SPINN- galan. 

Cision är huvudsponsor av årets SPINN-tävling. Förutom att dela ut ett eget pris kommer 

Cision även att ha ”Winners Corner” på galan, där vinnarna i de olika kategorierna intervjuas 

och fotas. För att följa Cisions rapportering från SPINN-galan, se 

http://www.cisionwire.se/spinn  
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