
Lina Thomsgård vinnare av Cision PR Influencer Award 2013
Cisions eget pris, Cision PR Influencer Award, delades ut på SPINN-galan och i år gick priset till grundaren av FRAU och
Rättviseförmedlingen; Lina Thomsgård.

Utmärkelsen ges till den konsult inom PR och kommunikation som har fått mest genomslag för sitt engagemang i diskussioner, både i
traditionella och sociala medier. Vinnaren utses baserat på Cisions egen rankingmetod.

Lina Thomsgård är en mångsidig talang med ett starkt engagemang för samhällsfrågor och underrepresenterade grupper i media. Hon har bland annat
startat upp den ideella organisationen Rättviseföreningen och PR-byrån FRAU.

Motiveringen lyder:

Årets vinnare av Cision PR Influencer Award är en person som med sitt engagemang belyser mycket viktiga samhällsfrågor och drar sig inte för att starta
debatt. Hennes personlighet lyser igenom i allt hon tar sig an. Och ja- hon driver definitivt PR-branschen framåt och är en förebild för oss alla! 

I år är det fler personer som fått samma resultat och som delar placering, vilket gör att topp tio består av tolv namn. Topp tio i Cision PR Influencer
Award 2013:

1. Lina Thomsgård  ( Frau )
2. Brit Stakston ( JMW )
3. Niclas Strandh  ( Deepedition DigitalPR )
4. Jerry Silfwer  ( Doktor Spinn )
5. Paul Ronge ( Paul Ronge Media AB )
5. Staffan Dopping  ( K-Street Advisors )
6. Ida Nilsson  ( V&B Change )
6. Michael Kazarnowicz  ( Digital McGyver )
7. Hampus Brynolf  ( Intellecta )
8. Judith Wolst  ( For Sure )
9. Jennifer Bark  ( Bloggbyrån )
10. Rebecca Crusoe  ( Isobar )

- Med Cision PR Influencer Award vill vi lyfta fram konsulter inom PR- och kommunikationsbranschen som är engagerade, lever som de lär och på så sätt
som driver PR-branschen framåt säger Annica Sandberg, Marknadschef Cision. Jättekul att det även i år är en kvinna som vinner och Lina är verkligen en
stor inspirationskälla säger Annica Sandberg marknadschef Cision.

Om Cision PR Influencer Award:
Nomineringarna baseras på Cisions eget index över digitalt inflytande och utgår från en mängd variabler, såsom exempelvis bloggaktivitet, Twitter, LinkedIn
och omnämnanden i digitala nyhetsmedier. Nytt för i är att mätningen även inkluderar närvaro på Instagram. Topp tio är de som fått de bästa indexvärdena i
mätningen.

För att vara med på listan krävs att man är konsult och arbetar med PR. Dessutom krävs att man under det senaste året dels har uppdaterat en blogg eller
en personlig webbplats och att man har blivit omnämnd i traditionella medier. Utöver det måste man vara aktiv på antingen Twitter, Facebook eller
Instagram.

För mer information, vänligen kontakta:
Annica Sandberg
E-post: annica.sandberg@cision.com
Telefon: 073-619 89 94
http://se.cision.com

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 2012. Mer information finns på www.cision.com.


