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The Bearded Lady gör entré med fullskaliga webbkoncept.

Reklambyrån Paradiset DDBs och IT-konsulten WM-datas nya
gemensamma  bolag, The Bearded Lady, är nu etablerat. De första
rekryterade nyckelmedarbetarna är Bo Arnström, Jacob Stjärne,
Martin Renck och Andreas Dahlqvist – samtliga med erfarenheter
från framstående Internetföretag i Sverige och USA.

The Bearded Lady kommer att dela kontor med Acne, där medarbetarna Jesper Kouthoofd, Jonny Johansson,
Mats Johansson, Tomas Skoging och Martin Sjöström kommer att skapa webbkoncept åt The Bearded Ladys
kunder på projektbasis. The Bearded Lady och Acne skall tillsammans skapa en intressant kreativ verkstad
med Internet som utgångspunkt. Acne går in som delägare men behåller även sin  kreativa reklam- och
designverksamhet i nuvarande form.

Slutförhandlingar med en drivkraftig VD pågår. Ledaren kommer att presenteras de närmaste veckorna.
– Vi har letat efter en VD med förmåga att skapa affärskoncept anpassade för Internet och som dessutom har
en dokumenterad ledarförmåga bland kreatörer, säger Stefan Öström VD på Paradiset DDB.

De bästa av olika världar
När Paradiset och WM-data tillsammans med erfarna personer från webb- och reklambranschen startar The
Bearded Lady, är målet att förena det bästa från olika världar. The Bearded Lady är en ny form av bolag som
fokuserar på starka kreativa kommunikationslösningar med Internet som bas. Företaget inriktar sig på
konsumentvarumärken och erbjuder helhetslösningar för fullskaliga webbkoncept: från affärsstrategi via
kreativ idé till fungerande e-handelslösningar.  Den samlade kompetensen och erfarenheten i The Bearded
Lady kan, tack vare Paradiset DDBs och WM-datas nätverk, snabbt få igång en verksamhet med god
leveransförmåga.

Flera kunder med från start
The Bearded Lady kommer att vända sig till alla företag som vill utveckla kreativa och affärsmässiga
kommunikationskoncept för webben. Men självklar kommer tjänsterna att erbjudas även till WM-datas,
Paradisets och Acnes befintliga kunder. Bland uppdragsgivarna som är med från start kan nämnas:

Webbstartup av europeisk handelsportal. Uppdraget inkluderar grafisk profil, strategi och konceptutveckling
och kan räknas till en av de största europeiska Internetsatsningarna någonsin.

NIKE Spring 2000. Grafisk profil för nya internationella Nike-reklamfilmer som visas både på TV och
Internet.

Framtida planer
Avsikten är att under det närmaste året integrera The Bearded Lady med DDBs övriga Internetbolag i
Europa. På så vis mobiliserar DDB värdefulla kommunikations och e-handelskunskaper för att snabbt kunna
hjälpa företag att etablera varumärken och skapa försäljning i en gränslös värld.

Frågor besvaras av
Bo Arnström, The Bearded Lady tfn 070-419 56 00 bosse@thebeardedlady.com
Stefan Öström, Paradiset DDB tfn 588 980 00.  stefan@paradiset.se
Håkan Östling, WM-data , tfn 670 20 00  haost@wmdata.com
Martin Sjöström, ACNE, tfn 08-10 22 63    martin@acne.se
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WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 1998 till SEK 12 380 miljoner. Antalet medarbetare är ca
8000. WM-datas affärsidé är att leverera kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster. Det innebär att WM-data erbjuder
lösningar inom hela IT-området.

Paradiset grundades 1990 av Joakim Jonason, Björn Rietz och Stefan Öström. 1993 köpte amerikanska DDB 51% av Paradiset. Från
mitten av nittiotalet har Paradiset DDB varit en av Europas mest belönade reklambyråer. Paradiset DDB har vunnit såväl Grand Prix
i Internationella Reklamfestivalen i Cannes, Grand Prix i Epica och i Eurobest. Paradiset DDB beräknas under 1999 att ha en samlad
byråintäkt på ca SEK 62 miljoner med en vinst på SEK 25 miljoner.

Acne är i grunden en designbyrå som bildades 1996. Byrån ägs av Jonny Johansson, Mats Johansson, Jesper Kouthoofd och Tomas
Skoging och antalet anställda är 18. Acnes inriktning innefattar inte bara designutveckling, utan också  varumärkesbyggnad,
produktutveckling, reklamfilm, mode, teknik samt produkter för lek och spel.


