
PS landar högtflygande uppdrag

Brand Experience-byrån PS Communication har skrivit ett ramavtal med SAS, som innebär att byrån blir flygbolagets globala partner inom
flera discipliner såsom lanseringar, kundevents, interna möten, sponsoraktivering och mässor.

Under 2015 har PS hjälpt SAS med lansering av den nya Business Class-flygstolen samt invigningar av nya lounger på Landvetter och Arlanda. Det är bland
annat dessa uppdrag som har lett fram till att bolagen nu väljer att fördjupa samarbetet i ett långsiktigt och strategiskt arbete kring SAS
marknadsaktiviteter.

SAS genomför årligen ett stort antal eventrelaterade aktiviteter där arbetet hittills framförallt genomförts med interna resurser. I och med samarbetsavtalet
kommer PS att utveckla SAS eventagenda via strategiska, operativa och kreativa tjänster för ökad effektivitet samt bidra till en utveckling av nya format och
kanaler. PS kommer att arbeta som stöd till SAS samtliga avdelningar i Sverige, Norge och Danmark.

Malin Gunnäng, kundansvarig, PS Communication:

”Avtalet med SAS betyder mycket både för PS och för hela XperienceGroup. Nu får vi tillfälle att på långsiktig basis integrera flera av koncernens tjänster
för att effektivisera SAS marknadsaktiviteter. SAS har en otroligt viktig funktion för näringslivet och allmänheten i Skandinavien och är ett spännande
varumärke som de flesta har en stark relation till. Vi är ödmjukt stolta över att ha landat det här samarbetet och det ska bli otroligt roligt att få vara med på
resan i utvecklingen av SAS varumärke och kommunikation.”

Stefan Hedelius, VP Global Global Marketing, SAS:

”Vi är väldigt glada för samarbetet med PS Communication. Vi presenterar många spännande nyheter på SAS just nu och PS Communication kommer
hjälpa oss kring arrangemang som kräver både kreativitet och praktiskt utförande. De känner vårt varumärke väl eftersom vi har arbetat tillsammans
tidigare och därför vet vi att de kan presentera idéer och lösningar som passar just våra behov. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans kring
spännande projekt framöver.”
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PS Communication är en av Nordens största oberoende kommunikationskoncerner och den ledande brand experience-byrån. Vi skapar kommunikation
som baserat på upplevelser spänner mellan varumärkesstrategi till koncept och taktik. Som byråkoncern arbetar vi kanaloberoende och har över 100
anställda med representation i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.


