
 
Pressmeddelande 16 maj 2017 

På bilden: Tomorro’s vd Johanna Svensson med Frida Torbiörnsson i Väsby Centrum.  
 

Tomorro’ vann pitch för Väsby Centrum 
Väsby Centrum väljer reklambyrån Tomorro’ för sin kommunikation.  
Tomorro’ arbetar med flera handelsplatser och lägger nu ännu en retailkund  
till sin portfölj. 
 
Väsby Centrum är ett nav i en starkt växande region. Med sina 80 butiker och 
matställen, samt kommunhus och flera vårdaktörer utgör Väsby Centrum en viktig 
mötesplats med över 6,2 miljoner besökare varje år. 
 
I uppdraget ingår att utveckla framtidens lojalitetslösning, arbeta fram ett nytt 
kommunikationskoncept, se över Väsby Centrums profil och samt att sköta den 
löpande kommunikationen. 
 
– Vi är otroligt glada över att få Väsby Centrum som ny kund! Vi har sneglat på dem 
sedan de omprofilerade sig för ett antal år sedan och vi har noterat och attraherats av 
deras sätt att kommunicera. Att vi nu har fått förtroende att utgå från det och göra det 
ännu bättre är otroligt inspirerande, säger Johanna Svensson, vd och delägare för 
Tomorro’.  



– Kreativitet, insikter och expertis inom handel var några av de delar som var 
avgörande när Tomorro’ stack ut och vann pitchen i hård konkurrens mot tre andra 
byråer, säger Frida Torbiörnsson, marknadsansvarig för Väsby Centrum. 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Terri Herrera, presskontakt för Tomorro’, 072–886 95 00, terri@editk.se eller  
Johanna Svensson, vd på Tomorro’, tel 08–599 099 94, johanna@tomorro.se 

Om Tomorro’  
Tomorro’ är en fullservicebyrå hängiven att stärka varumärken och öka försäljning oavsett 
arena. Med expertis inom retail och kommersiella upplevelser i ryggen skapas lönsam 
kommunikation till företag och organisationer sedan 2010. Nuvarande kunder är bland annat 
Apoteksgruppen, Arcona, Gaggenau, Sickla Köpkvarter, Skrapan och Swedavia. Byrån har 
tilldelats guld i Svenska designpriset 2016 och vunnit silver i Årets byrå både 2014 och 2015. 
Reklambyrån ägs och drivs av Pamela Nyman, Helena von Matérn och Johanna Svensson. 
 
 


