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Eminent expanderar och nyanställer
Reklambyrån Eminent är inne i en expansionsfas. Bokslutet för 2013 påvisade
en rejäl vinstökning och för 2014 fortsätter den positiva trenden. Nya kunder
har tillkommit och uppdragen från befintliga uppdragsgivare har ökat. Nu
nyanställer man. Sara Mazetti-Nissen, erfaren illustratör och formgivare, är
byråns senaste rekrytering.
– Nyanställningen var ett måste för att helt enkelt hinna med att leverera allt
som är på gång. Tempot här på byrån är fantastiskt och det var dags att ta in
en ny kompetens. Expansionen ligger helt i linje med vår bemanningsstrategi
och Sara blir en enorm tillgång för Eminent, berättar Oskar Lärn, VD för
Eminent.

Detta är den fjärde nyanställningen för Eminent inom loppet av tolv månader.
Sara Mazetti-Nissen, som drivit egen designbyrå i mer än 15 år, tog klivet
över till Eminent i månadsskiftet. Som egenföretagare är hon van vid att ha
många bollar i luften, och det kommer hon att fortsätta med.
– Sara passar precis i Eminent-andan, säger Oskar Lärn. Hon är driven,
erfaren, kreativ och samtidigt prestigelös, något som vi värderar högt här på
Eminent. På Eminent kommer hon att vara ett viktigt tillskott. Hon är stark
både på den digitala sidan och när det gäller traditionell formgivning för
tryckta medier.

Sara Mazetti-Nissen började sin bana som konstnär med studier på konstskola
i Lund. Detta följdes av utbildning i grafisk design och reklam på Forsbergs i
Stockholm och anställning på reklambyrå. Sedan 2001 har hon tillsammans
med sin partner drivit den grafiska designbyrån Formform som också
fortsättningsvis drivs vidare. Som fjärde generationen Mazetti-Nissen hade
hon sin första stora konstutställning 2006 i Mazettihuset, hennes farfars fars
chokladfabrik.

Eminent Communications AB är en Malmöbaserad reklambyrå med inriktning på
både digital och tryckt produktion. Bland våra uppdragsgivare finns bland annat
företag som Procurator, Consafe Logistics, Leröy Nordhav, Höganäs Energi, Ystad
Energi och ICA Malmborgsgruppen. Eminent startade i Lund 1997 och ligger
sedan 2010 på Beijerskajen 12 i Malmö.
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