
Vinnarna i Spinn 2012 är korade
I en talkshow-utsmyckad bankettsal på Friends Arena gick Spinngalan 2012 av stapeln. Elva värdiga guldvinnare fick ta emot
sina Spinn-snurror under ledning av konferenciern Erik Haag som spred stämning uppe på scenen tillsammans med husbandet
Swing. Det prestigefyllda ”Årets rookie”-priset delades ut till Johan Andersson från Springtime och huvudsponsorn Cision
delade ut sitt eget pris till PR-konsulten Brit Stakston som var den person som hade gjort störst digitalt inflytande under 2012.

Hela 167 bidrag hade skickats in till årets tävling, en ökning med 42 bidrag från 2011. 22 olika byråer tävlade i årets Spinn med chansen att
kamma hem guld eller silver. Nu är elva värdiga guldvinnare och sju silvervinnare utsedda. Ny kategori för i år var Årets nyskapare.

”Efter ett hårt juryarbete med rekord i antal bidrag står vi alltså här med elva guldvinnare som alla har visat på ett förstklassigt PR-arbete”,
säger Kaj Flick, generalsekreterare på PRECIS, PR-konsultföretagens organisation, som är arrangör av Spinn.

”Det har varit en fantastisk kväll som också speglar ett spännande och händelserikt år för PR-branschen”, säger Kaj Flick.

PR-byrån Grayling har för första gången arrangerat Spinn och tagit fram det nya galakonceptet tillsammans med eventbyrån Utsikt.

”Det har varit tufft, men roligt jobb att hjälpa PRECIS med den här tävlingen. För branschen är det ju vår största och viktigaste gala och vi är
väldigt glada över att det blev en så rolig kväll”, säger Gustav Holmström, spinngeneral på Grayling.

Årets Nyskapare
Guld: Volontaire med “Curators of Sweden” för Svenska Institutet och VisitSweden
Silver: Deportivo med “Kundsänkta priser” för ICA Vanadis
Silver: Jung Relations & Family Business med “Absolut Unique” för Absolut Sverige

Årets Business-to-business-kampanj
Guld: JMW kommunikation med “Jobba hemma-dagen” för Microsoft

Årets Konsumentkampanj 
Guld: Jung Relations & Family Business med ”Absolut Unique” för Absolut Sverige
Silver: Prime med “Minikockarna” för Abba Seafood

Årets Samhällsinformationskampanj
Guld: Deportivo med ”Betalvägg för hemlösa” för Stockholms Stadsmission

Årets Experiential marketing
Guld: Prime med ”Minikockarna” för Abba Seafood
Silver: Edelman Stockholm med ”Dress up for African Mothers” för AMREF Sverige

Årets Word-of-mouth-kampanj
Guld: Volontaire med “Curators of Sweden” för Svenska Institutet och VisitSweden
Silver: A World Beneath med “Lansering Boqueria” för Goda Livet Restaurant     

Årets Integrerade kampanj
Guld: McCann Relations med ”Momsfilibabba” för Max Hamburgerrestauranger
Silver: JMW kommunikation med ”Jobba hemma-dagen” för Microsoft

Årets Kampanj i sociala medier
Guld: Volontaire med ”Curators of Sweden” med Svenska Institutet och VisitSweden
Silver: Deportivo med ”Betalvägg för hemlösa” för Stockholms Stadsmission

Årets Massmediekampanj
Guld: McCann Relations med ”Momsfilibabba” för Max Hamburgerrestauranger
Silver: Spotlight PR med ”ReseEkonomen” för FOREX Bank

Årets Rookie
Johan Andersson, Springtime

Dessa möjliggjorde Spinn 2012:
Grayling – projektledare
Cision – huvudsponsor 
Vendela & Valentin – grafisk design
Nansen – webblösning för Spinn.nu
Utsikt – eventpartner
Holland - Philipson – digital design
Wallén Grafiska – trycksaker och statyetter
Fine Design Stockholm - scen och loungemöbler

Mer frågor kontakta:
Kaj Flick
+46 70 674 01 65
Kaj.flick@precis.se

För pressfrågor eller bilder kontakta:
gustav.holmstrom@grayling.com 



gustav.holmstrom@grayling.com 
070878 8023
För mer information besök www.spinn.nu

Spinn är en tävling i effektiv svensk marknads-PR. Med marknads-PR avses marknadskommunikation i icke-köpta (publicitet, seminarier, internet,
ambassadörer etc) och egna kanaler (webb, e-mail, nyhets- brev, föreläsningar etc) som har som syfte att driva försäljning. Målet med Spinn är att öka
kännedom och kunskap om marknads-PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens
bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Långsiktigt ska tävlingen bidra till att öka andelen icke-köpta kanaler i
marknadsmixen.


