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Valmet vinner reklampris i Brasilien
Den brasilianska Association of Sales and Marketing Managers of Brazil,
ADVB, har funnits sedan 1956 och
prisar reklam- och marknadsinsatser i delstaten Paraná under det gångna året
vid en särskild gala. Priser delas
ut i sex kategorier. Valmet var nominerad i industrikategorin och tog alltså
hem priset med sin globala kampanj
”What´s cooking?”, som producerats av reklambyrån McGarrett i Sundsvall.
– Det är kul att vi blir uppmärksammade i Brasilien för vårt arbete. Juryn har
tagit fasta på att vi vågat vara
kreativa och skapat en kampanj som sticker ut från det man vanligen ser
inom B2B, business-to-business,
säger Jan Jutbo, vd för McGarrett.
Den globala kampanjen lyfter Valmets nya produkt Compact Cooking G3, den
tredje generationen för
kontinuerlig kokning inom pappersmassaindustrin, och drar paralleller till
gastronomi och restaurangvärlden.
– En bidragande orsak till framgången är att hela Valmets organisation, både
i Sverige och i Brasilien,

medvetet arbetat utifrån samma koncept för att lyfta vår nya produkt. Genom
kampanjen har vi också på ett
enkelt sätt lyckats förklara vår innovativa teknik för våra kunder. Vårt arbete
har också varit framgångsrikt
genom att den första referensen sålts till en kund i Brasilien, säger Åsa
Arencrantz, Marketing Manager, Pulp
and Energy vid Valmet.

För mer info, kontakta:
Jan Jutbo, vd, McGarrett, 070-530 17 17
Åsa Arencrantz, Marketing Manager, Pulp and Energy, Valmet, 070-874 78 00

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av
processteknik, automation och service
inom massa-, pappers- och energiindustrin. Bolaget har cirka 1 500
medarbetare i Sverige med produktion och
R&D i bland annat Göteborg, Karlstad och Sundsvall.
McGarrett hjälper sina kunder med marknadskommunikation och
affärsutveckling både internationellt och
lokalt i Sverige. Bolaget har sitt huvudkontor i Sundsvall.
Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=GIFgh1XJXWM

McGarrett – är en ung, kreativ reklambyrå som arbetar med
varumärkesstrategier, kommunikation, branding och design. Företaget har
anställda med kontor i Sundsvall, Stockholm samt Warwick RI, USA och
omsätter 12 Mkr.
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