Stockholm 2022-07-06

Vd uppdatering Juli 2022
Det är glädjande att vi har många engagerade aktieägare. Jag och alla medarbetare på bolaget känner
verkligen ett stort stöd från er när vi har en turbulent omvärld. Jag vill med denna sommarhälsning ge en
uppdatering från oss på Brandbee.
Brandbee växer kontinuerligt, under den senaste tiden har vi anställt tre nya medarbetare, varav två som
fokuserar på strategi och analys, dels för BIX (Brandbee Industry Index), samt även för Brandbees
kunders behov av att arbeta datadrivet på bästa sätt. Samt en Key Account Manager som ansluter till
Brandbees växande säljavdelning för att Brandbee skall vara starkt rustade inför hösten.
På intäktssidan arbetar vi målfokuserat för att Brandbee skall attrahera nya kunder. Teamet har stängt
flera affärer, som exempel bolaget Selfleaders, ett ledande utbildningsbolag inom ledarutbildningar (läs
gärna mer om Selfleaders på länken nedan). Vi har även som nyligen kommunicerat, skrivit avtal med ett
av Sveriges och Nordens största fastighetsbolag. Avtalet är kontinuerligt och löpande vilket innefattar
att Brandbee både skall utveckla strategi och bistå med analys.
Brandbees produkt Videoburst står i startgroparna för att lansera kampanjer för kunder med hjälp av
lokalt anpassade dynamiska videos över hela Sverige. Jag återkommer med ytterligare information om
vilka som kommer vara först ut med detta.
För Studentcompetitions har vi sett en uppgång på intäktssidan, nu senast AD stars som gett oss fortsatt
förtroende för att nå ut till studenter globalt.
Intäkterna för ovanstående kontrakt kommer löpande från och med tredje kvartalet.
Utöver dessa nya kunder arbetar Brandbee som tidigare kommunicerats med e-handelsbolaget Spintso,
för att lansera dem genom datadriven och smart annonsering i fem olika länder. Glädjande är även att vi
har fortsatt förtroende från tidigare befintliga kunder som uppskattar Brandbees expertis och
professionalism.
Sammanfattningsvis arbetar jag och mitt team hela tiden för att Brandbee ska bli Sveriges hetaste
MarTech bolag och jag hoppas att ni vill vara med på den fortsatta resan framåt.
Läs mer om Selfleaders här: www.selfleaders.com
Läs mer om Brandbee Industry Index här: brandbee.web.app
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