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Axiell väljer editK i ny PR-satsning 
 
Axiell Group AB är en ledande leverantör av IT-lösningar till över 9500 bibliotek, 
arkiv, museum och skolor världen över. För att stärka sitt varumärke och förtydliga 
sitt erbjudande går de in i ett samarbete med PR-byrån editK.  
 
Det marknadsledande IT-företaget Axiell har funnits sedan 80-talet och var först ut av de 
nordiska länderna med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan starten har företaget vuxit 
genom flertalet förvärv, och idag är Axiell störst i Europa på bibliotekslösningar och störst i 
världen mot museum och arkiv. 
 
– Digitalisering ligger högt upp på agendan för alla aktörer, oavsett bransch. Vår långa 
erfarenhet av PR inom kultur och digitala lösningar är en tillgång i det här projektet. Vi är 
väldigt stolta över att marknadsledande Axiell valt oss för sin PR-satsning, säger Edit 
Künstlicher, vd på editK. 
 
Fokus med PR-samarbetet kommer att ligga på att utveckla Axiells position som experter 
på IT-lösningar inom kultursektorn. editK kommer även att arbeta med att förstärka Axiells 
varumärke och utveckla deras närvaro i sociala kanaler.  
 



– Branschen är inne i en spännande digital utveckling där vi vill vara ledande. Vår vision är 
att vara förstahandsval för folk- och skolbibliotek, muséer och arkiv i Europa och hjälpa dem 
att nå målet att vara viktiga hörnstenar i byggandet av en ny digital kunskapsvärld. Därför 
känns det fantastiskt att koppla på PR som ett redskap för att nå våra kommunikativa mål, 
säger Maria Wasing, marknadschef på Axiell Group. 

 
För mer information vänligen kontakta: Edit Künstlicher, vd på editK,  
tel. 070-818 57 00, mail: edit@editk.se eller Maria Wasing, marknadschef på Axiell 
Group, tel. 073-852 17 52, mail: maria.wasing@axiell.com. 
 
editK är en PR-byrå som arbetar långsiktigt med varumärken inom retail, litteratur, hälsa 
och hållbarhet. Byrån, som idag har 4 anställda, grundades 2013 av medieentreprenören 
Edit Künstlicher. Bland kunderna finns bl.a: Apoteksgruppen, Bonniers Bokklubbar, 
Fontana, Moonsun Organic of Sweden, Ledarstudion och Fliplife of Sweden. I slutet av 
2017 lanserade byrån ytterligare en gren av sin verksamhet: InfluencersAgency - en 
fullservicebyrå för personliga varumärken där långsiktighet och helhetsarbete står i fokus. 
InfluencersAgency representerar profiler som Terese Alvén, Jessica Frej, Thomas Erikson, 
Titti Schultz, Lisa Rogalin och Christina Erikson. 
 
 


