
 

Med energi, engagemang och glädje samordnar Olsson & Co effektivt all företagsprofilering med fokus på produktmedia, 
trycksaker, profilkläder och expomaterial. Olsson & Co arbetar med att stärka sina kunders varumärken med produkter och 
tjänster av hög kvalitet. Bolaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Linköping. Olsson & Co startade sin verksamhet 2007 
och sysselsätter idag 13 personer, och har en omsättning på 70 miljoner kronor (2019). 
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Olsson & Co lanserar The Brand Truck  
 
De senaste veckorna har det varit en del "buzz” kring den nya artisten DJ Owenco med låten 
”Beautiful World”. Spontana inlägg har synts hos några av de stora påverkarna på sociala 
medier. Låten finns nu på Spotify och andra streamingplattformar.  
 
Nu är det dags att berätta sanningen. 
 
Olsson & Co har tillsammans med Heyman & Friends skapat ”Beautiful World” för att lansera ett helt nytt 
koncept inom sin bransch.  
 

– Vi ville göra en lansering av vår ”Brand 
Truck” på ett helt annat sätt. Lekfullt och med 
ett stort leende säger Tomas Olsson, VD på 
Olsson & Co och fortsätter: Det var inte 
meningen att lura någon, men artisten, 
lanseringen av låten och att "smyga ut" genom 
sociala kanaler var värt att prova. The Brand 
Truck är vår senaste satsning för att komma ut 
och träffa våra kunder och samarbetspartners. 
Med The Brand Truck har vi skapat ett 
rullande kontor, ett rullande konferensrum, ett 
rullande showroom och till och med en 
rullande eventyta med respekt för 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

För oss är mötet med människor det viktigaste och nu vill vi mötas på ett nytt sätt. Smidigt. Lustfyllt. 
Modernt. Vi kommer till er med våra produkter och bjuder på gokaffe.  
 
Med The Brand Truck vill Olsson & Co fortsätta sin strävan att visa på den stora potentialen i 
produktmedia och merchandise.  
– Om du ska bygga varumärke långsiktigt och strategiskt så är produktmedia en oerhört stark kanal. När vi 
pratar employer branding med våra kunder i dag så ser vi att produkter som förstärker företagets 
värderingar bärs och används av medarbetare med stor stolthet. När vi pratar om lojalitetsstärkande 
produkter så ser våra kunder att de fungerar utmärkt som en förlängd arm till säljkåren och mässplatser, 
säger Tomas Olsson. 
 
Merchandise, även det en del av produktmedia, säljs till exempel av mängder med idrottsklubbar och stora 
bolag runt om i världen och de som köper produkterna bär dem utan en tanke på att de betalat för att göra 
reklam.  
– Produkterna skapar sammanhållning och en teamkänsla som stärker varumärket. Precis så som vi gör 
med vår nya familjemedlem DJ Owenco och med vår Brand Truck, avslutar Tomas Olsson.  
 
DJ Owenco + The Brand Truck + Olsson & Co = Sant  
 
För mer information kontakta: 
Tomas Olsson, vd på Olsson & Co, tfn +46 (0)31-749 58 10, e-post tomas@olssonoco.se  
Anders Ekhammar, pressansvarig på Olsson & Co, tfn +46 (0)70 746 25 79, e-post 
anders.ekhammar@perspective.se 
  
www.olssonoco.se 


