Stockholm 2020-03-09

BrandBee tecknar avtal med Umida Group AB
I januari i år inledde BrandBee ett testprojekt gällande digital marknadsföring med Brands
For Fans som ägs av Umida Group AB. Efter avslutat test med goda resultat har Umida Group
nu valt att teckna avtal med BrandBee för hela sin produktportfölj under 2020. Det totala
ordervärdet uppskattas uppgå till 400.000:- under året.
Brands For Fans ägare Umida Group AB har valt att utöka samarbetet med BrandBee efter att
det testprojektet som genomförts för Brands For Fans varumärken Motörhead Rom och Single
Malt Whisky gett goda resultat . Det nya långsiktiga samarbetet kommer att innefatta hela
Umida Group ABs produktportfölj vilket inkluderar varumärken som Motörhead, Scorpions, In
Flames, le petit Beret och Jaguara. Avtalet löper under hela 2020 och innefattar såväl
produktion av video som exekvering i form av annonsering och hantering av sociala kanaler.
Avtalet innefattar även digital marknadsföring i andra länder där Umida Group marknadsför
sina produkter, såsom Finland, Tyskland och Kanada. Ordervärdet kommer att fluktuera
månad för månad utifrån Umida Group ABs aktuella behov men är uppskattat till att uppgå till
omkring 400 000 kr för år 2020.
“Under testprojektet för Motörhead Rom och Single Malt Whisky har BrandBee hjälpt oss med
produktion av rörliga annonser samt annonsering i sociala medier. Samarbetet har flutit på bra
och resultaten har varit mycket goda vilket är anledningen till att vi nu väljer att skala upp
samarbetet till att även inkludera våra övriga produkter”, säger Filip Lundquist, VD på Umida
Group AB.
“Vi på BrandBee är otroligt stolta att vi fått detta utökade och långsiktiga samarbete
tillsammans med Umida Group. Det initiala testet visade på att vi gör riktigt bra ifrån oss både
vad gäller innehållsproduktion och annonsering. Vi ser nu fram emot att hjälpa Umida Group
nå sina försäljningsmål för hela produktportföljen”, säger Magnus Clarenbring, VD för
BrandBee.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com
Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för
företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett
kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020.

