Bombayworks vinner internationell storkund i Electrolux.
Expanderar.
Den digitala byrån Bombayworks expanderar i Stockholm och Malmö. På
stockholmskontoret blir man ungefär dubbelt så många i och med nya kunden
Electrolux, som flyttar sitt byråsamarbete från London till Stockholm. Bombayworks
ansvarar för all central digital innehållsproduktion för framför allt varumärkena AEG
och Electrolux, samt för paneuropeisk aktivering. Även på malmökontoret förväntas
man dubblera antalet anställda i och med nya kundåtaganden.
Bombayworks har under de senaste åren haft en medveten strategi i att växa inom
content marketing och digital konvertering. Niklas Roupé, grundare och VD, menar att
en betydande anledning till att Bombayworks vann samarbetet är förståelsen för
kundens affär:




Företag blir mer och mer medvetna om hur den digitala kundresan styr
varumärkespreferens och fysiska köpbeteenden. En kunnig beställare så som
Electrolux förstår vikten av att utforma digitala flöden som stöttar upp
konsumenten i alla led i kundresan. Det gäller att balansera
produktinformation och inspirerande innehåll med konverterande åtgärder och
kontinuerligt följa upp med analys för att ständigt optimera dessa flöden.
Givet den ökande digitaliseringen är en tydlig trend att kunderna vänder sig till
de digitala byråerna i många av de affärsmässiga diskussionerna. Det ställer
krav på de digitala byråerna att visa prov på djup affärsförståelse förutom att
ligga i framkant rent digitalt. Vi har förberett oss väl genom välriktade
rekryteringar och utbildningsinsatser.

Bombayworks växer med affären och utökar sitt kontor i Stockholm.



Det var en stor och viktig pitch med flera duktiga byråer inblandade, säger
Mats Johansson, partner och HRansvarig på Bombayworks.
Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet vi har fått. Även om vi sedan
tidigare är väl rustade för denna typ av uppdrag kräver samarbetet med
Electrolux att fler duktiga digitala medarbetare rekryteras.

Bombayworks ser inte alls några faror i att expandera i snabb takt.


Vi är väl förberedda och kan ta hand om resurskraven samarbetet ställer på
oss, säger Mats Johansson.

Bombayworks är en digital fullservicebyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Mumbai. Företaget grundades 2007.
Kontaktpersoner i Malmö och Stockholm.
Mats Johansson Partner och HR ansvarig, Malmö
Tel: 0766 47 45 25
Mail: mats.johansson@bombayworks.se
Niklas Roupé VD och Grundare, Stockholm
Tel: 0768 81 60 01
Mail: niklas.roupe@bombayworks.se

