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Spinngalan återkommer med tre nya kategorier -  
Inför Spinn-galan 2021 

 

 
 

Spinngalan anordnas sedan 2004 av PR-byråernas branschorganisation PRECIS. I år är galan 
framflyttad och tävlingen avgörs torsdagen den 24 februari 2022 på At Six i Stockholm. 

Spinn är tävlingen som prisar och belönar det gångna årets bästa PR. Bidragsinlämningen är 
öppen från 1 oktober till och med 1 december 2021. Nominerade bidrag presenteras på nomine-
ringsminglet tisdag 25 januari 2022. 

Årets jurygrupp består av flera nya namn och leds i år av juryordförande Hampus Brynolf, vice VD 
på Springtime-Intellecta. Förra årets gala blev inställd på grund av pandemin. 

- Pandemiåren har stärkt mig i övertygelsen att kommunikation kan göra stor skillnad. Dess-

utom är det väldigt länge sedan det gick att träffa alla branschkollegor. Därför är det extra 

roligt att få bjuda in till Spinngala nu, säger Hampus Brynolf, ordförande i Spinnjuryn. 

Cision är huvudsponsor och Utsikt Kommunikation (event) och Penetrace (bedömningsverktyg) är 
delsponsorer.  

Anmälan för tävlingsbidrag öppnar den 1 oktober på www.spinn.nu. 
  

http://www.spinn.nu/


 

Om Spinn 

Spinn är en PR-gala som utmärker och belönar Sveriges skarpaste byråer och bästa PR-insatser. Galan har funnits 
sedan 2004. Det vinnande bidraget utses under en galamiddag. Spinngalan arrangeras av branschorganisationen 
PRECIS. 

Om PRECIS 

PRECIS – Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige (The Association of Public Relations Consultancies 
in Sweden) – är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning inom Public Relations i syfte att 
skapa, underhålla och skydda uppdragsgivares relationer med fler publiker än kunder och potentiella kunder, 
exempelvis personal, samhälle, marknad och ägare. 
  

 

Årets jury 

▪ Hampus Brynolf, vice vd, Springtime-Intellecta - ordförande  

▪ Andreas Wingren, PR- och Kommunikationschef, Microsoft 

▪ Aynur Isayeva, Årets Rookie, Nord DDB 

▪ Jacob Östberg, Professor of Advertising & PR, Stockholm Business School, Stockholm 

University  

▪ Kenneth Wall, Kommunikationschef, Södertörns Högskola 

▪ Linda Vikström Nielsen, Country Communication Manager, IKEA Sverige  

▪ Lisa Wahlström, Country Lead Sweden Public Affairs, Communications and Sustainability, 

Coca-Cola 

▪ Rolf van den Brink, chefredaktör, Dagens Opinion  

▪ Sabina Rasiwala, HR- och Kommunikationsdirektör, Sveriges Television    

▪ Sofia Wretman, Head of IR, Communication & Sustainability, Stillfront Group 

Spinn - nya kategorier 

▪ Årets arbetsgivarvarumärke 

▪ Årets IR-kommunikation 

▪ Årets hållbarhetskommunikation  

Spinn - kategorier 

▪ Årets innovation 

▪ Årets realtidsaktivitet 

▪ Årets internationella 

▪ Årets konsument-PR 

▪ Årets business to business 

▪ Årets integrerade 

▪ Årets thought-leader 

▪ Årets samhällsinformation 

▪ Årets non-profit 

▪ Årets varumärkesbyggare 

▪ Årets rookie ** 

▪ Årets kund ** 

▪ Årets bästa PR * 

* Utses av juryn bland samtliga inskickade bidrag 
** Utses av PRECIS styrelse 
 
 


