
Rörläggaren firade SM-guldet med PS

Rörläggaren gjorde sin första säsong som dräktsponsor av Malmö FF i år. Och vilken säsong det blev. SM-guldet firades i söndags både med laget och med
en hyllningskampanj signerad PS Communication.

Inför fotbollssäsongen var det inte många svenskar med hjärtat i idrotten som kände till Rörläggaren. Idag är det desto fler. Som dräktsponsor av svenska
mästarna har Tommy Larssons Rörläggaren synts och hörts ”överallt” efter att det ljusblå guldet bärgades. Förutom all förtjänad exponering tog Rörläggaren
tillfället i akt att hylla hjältarna med en print- och webbaserad kampanj.

-  Vi är ett företag som kommer från Malmö, som älskar Malmö och som vill att alla i Malmö skall känna samma stolthet för guldet som vi. Vår sponsring av
Malmö FF handlar samtidigt mer om fotbollens och Malmö FF:s roll i samhället för våra barn och ungdomar än vad som händer i tabellen, men när det blev
guld så ville vi hylla med en kampanj som får alla att känna sig delaktiga, berättar Tommy Larsson VD för Rörläggaren.

-  Att förena guldglädjen med Rörläggarens vision och samhällsengagemang var en härlig utmaning. Det viktiga för oss var att hitta ett uttryck som både i
bild och text fångade detta, säger Martin Gerge Nilsson kundansvarig för Rörläggaren på PS Communication i Malmö.

Med första säsongens framgångar blickar nu Rörläggaren vidare mot nästa säsong med siktet inställt på att växla ut sponsorskapet till nästa nivå.

-  Nu är vi igenkända och med guldet lite extra uppmärksammade. Det viktigaste för oss nu är att fortsätta jobba målinriktat med MFF och inte slappna av.
Ambitionen är att hitta fler gemensamma projekt som knyter vår roll som samhällsbyggare mot den kraft som Malmö FF har att förena och förhöja livet för
alla barn och ungdomar, berättar Tommy Larsson.

Rörläggarens avtal med MFF sträcker sig till och med säsongen 2015.

Arbetsgrupp PS Communication:
KAM/Projektledare – Martin Gerge Nilsson
Strategi – Daniel Björklund
Projekt- och produktionsledare – Kristoffer Thuresson
CD – Kent Lovén
Film – PS Screenmedia

För mer info kontakta:
Tommy Larsson, VD Rörläggaren
tommy.larsson@rorlaggaren.se, 070 51 751 60

Martin Gerge Nilsson, Account Director PS Communication Malmö
martin.gergenilsson@ps-communication.se, 070 87 609 19

PS är i dag 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 160 anställda med
representation i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Riga.

PS grundades 1997 och har bl.a. tilldelats Di gasell fyra gånger av Dagens industri, samt vunnit priser som Kundens Bästa Byrå, Gyllene Hjulet, Årets
Byrå, European Best Event Awards och IDCA Awards.

PS Group är en del av kommunikationskoncernen XperienceGroup som består av PS Group med PS Communication, PS Agency och PS Play samt Story
Design Studio, Tango, Brand Experience Scandinavia, Meeting Room, Event People, CreApe och Inventa.


