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Brandbee inleder samarbete med HYVE Innovation
Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med
tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions
marknadsföringsmotorn för “Agents of Change”, en tävling riktad mot studenter globalt.
I Brandbees plattform Student Competitions finns kontaktuppgifter till mer än 630 000
studenter över hela världen. Medlemmarna i denna databas bjuds löpande in till tävlingar
specifikt riktade mot studerande inom olika inriktningar.
HYVE är en B2B-aktör vars verksamhet specialiserar sig på innovation, produkt- och
affärsutveckling. Bolaget, med bas i Tyskland, har kontor i Österrike, Schweiz och Spanien samt
ett eget globalt partnernätverk.
“Jag ser fram emot att efter denna första fas inleda ett fördjupat samarbete med HYVE, ett partnerskap
där vi tillsammans kan samarbeta över gränserna och erbjuda Brandbees produkter och tjänster till
HYVE:s kunder verksamma såväl på den globala marknaden som regionalt och lokalt”, säger Per
Andersson, Product Owner Brandbee.
“At HYVE, we explore and empower while helping our clients develop new innovative products and
services. One tool we use to innovate is our crowdsourcing platform HYVE Crowd. Through Brandbee
and Student Competitions, we reach more interested participants worldwide. We enjoy collaborating
with Brandbee and profit from their customer-centric mindset, marketing capabilities,
professionalism, and transparency,” säger Niclas Kröger, Head of Operations HYVE.
Läs mer om tävlingen Agents of Change här:
https://studentcompetitions.com/competitions/2022-agents-of-change-ad-challenge/
Läs mer om hur företag kan marknadsföra sina tävlingar mot Student Competitions 630 000
studenter:
https://studentcompetitions.com/for-advertisers/
För mer information om Brandbee, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD
ir@brandbee.com
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring. Brandbee hjälper
företag att skapa professionell video, specialister som hjälper företag att utveckla strategier
för sin digitala marknadsföring, med fokus på sökmotoroptimering, digital analys, sociala
medier och mätning. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin
kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom på ett kostnadseffektivt
och enkelt sätt. Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

