Malmö, den 17 januari 2018

Namnbyte för EHRENBERG Kommunikation
Den
internationella
PRoch
kommunikationsbyrån
EHRENBERG
Kommunikation byter namn efter 24 år och heter nu EHRENBERG SØRENSEN
Kommunikation.
EHRENBERG Kommunikation grundades 1993 av svenske Magnus Ehrenberg.
Byrån har sedan starten haft en stark närvaro i Öresundsregionen, med kontor i
Malmö och Köpenhamn. Under åren har verksamheten utvecklats till en
internationell PR- och kommunikationsbyrå med fem kontor i Skandinavien och
Tyskland. I början av 2017 expanderade byrån i Sverige med etableringen av
ett kontor i Stockholm.
”Allan och jag har varit ett starkt team de senaste åtta åren och vi har fått
möjlighet att göra skillnad för ett växande antal intressanta kunder. Vi tyckte det
var på tiden att samarbetet avspeglade sig utåt. Men namnbytet är en detalj,
det väsentliga är att vi går in i ett nytt kapitel med våra kunder där vi ska
demonstrera potentialen i effektiv kommunikation över gränserna i Norden och
Tyskland”, säger Magnus Ehrenberg, grundare av EHRENBERG SØRENSEN
Kommunikation.
Allan Sonne Sørensen har varit i verksamheten sedan 2010, så det är ett
bekant ansikte som nu tar nästa steg tillsammans med byråns grundare för att
fortsätta samarbetet som skapat markant tillväxt för EHRENBERG SØRENSEN
Kommunikation.
”Namnbytet är en naturlig konsekvens av våra ambitioner att lyfta företaget och
våra kunder till nya höjder, tillsammans med våra duktiga medarbetare. Det nya
namnet signalerar dessutom att vi fortsätter att vara den personliga byrån som
arbetar nära kunden, med ett genuint engagemang för deras verksamhet”,
säger Allan Sonne Sørensen, vd och partner i EHRENBERG SØRENSEN
Kommunikation.
De två delägarna behåller sina roller i verksamheten, där Magnus Ehrenberg
fortsatt kommer att ägna sig åt strategisk rådgivning för nyckelkunder, och Allan
Sonne Sørensen arbetar med den dagliga driften och med att säkra resultat.
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Utöver kontoren i Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Hamburg kan
byrån framöver nås på www.ehrenbergsoerensen.com.
EHRENBERG
SØRENSEN
Kommunikation
är
en
internationell
kommunikationsbyrå grundad 1993 med egna kontor i Sverige, Danmark,
Tyskland och Norge samt partnerbyråer på flera europeiska marknader.
Kärnkompetensen är PR, kommunikation och public affairs över olika
marknader – med fokus på turism, transport och livsstil.
För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Ehrenberg
me@ehrenberg-kommunikation.com eller +49 (0) 171 6431337.
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