
Rekordmånga bidrag till 10-årsjubilerande Spinn 
 

Spinn slår rekord med 185 inskickade bidrag, jämfört med förra årets 162. Antalet tävlande byråer 

är också fler än någonsin, 40 byråer har skickat in bidrag, jämfört med 34 förra året. 

Branschföreningen PRECIS, arrangör av tävlingen i 10 år, konstaterar att det ökande intresset 

handlar om att branschen mognat och fler typer av byråer tävlar. 

– Att det är 10-årsjubileum ger ännu högre prestige till priset, men främst tror jag att priset nu är 

ordentligt inarbetat och prestigefyllt. Det här är ett pris som är viktigt och som man vill ha som 

bekräftelse på att man gjort ett gott arbete, säger Kaj Flick, generalsekreterare på PRECIS. 

Den populäraste kategorin är Konsument, som toppar listan med 31 inskickade bidrag.  

- Trenden med att nya aktörer kommer in fortsätter främst från byråer som traditionellt kallat sig 

reklam- eller webbyråer, men som gör alltmer insatser som ligger i gränslandet mellan PR och 

reklam, säger Kaj Flick 

De nominerade bidragen presenteras på nomineringsmingel på Berns den 22 oktober kl 18.00.  

Stor prisutdelning sker på Spinngalan den 21 november. Inom alla kategorier kommer priser i form av 

guld och silver att delas ut. 

Kategorier 2013: 

Årets Nyskapare 

Årets Business-to-business-kampanj 

Årets Konsumentkampanj 

Årets Experiential marketing-kampanj 

Årets Word-of-mouth-kampanj 

Årets Samhällsinformationskampanj 

Årets Integrerade kampanj 

Årets Kampanj i sociala medier 

Årets Massmediekampanj 

Årets Rookie  

Spinns huvudsponsor Cision kommer för tredje året i rad att dela ut sitt eget pris Cision PR Influencer 

Award, som delas ut till den PR-konsult som under året haft stort digitalt inflytande. 

Spinn arrangeras av branschföreningen PRECIS och 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. 

För mer information besök spinn.nu eller kontakta Kaj Flick, info@precis.se, 070-6740165 
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