Stockholm 2019-09-16

Brandbee signerar sitt första kundavtal i Filippinerna
Brandbee har genom sin lokala representant Kefa Information Technology Services signerat
sitt första kundavtal i Filippinerna. Avtalet har skrivits med kommunen Dingalan Aurora och
avser Brandbees verktyg Videobee samt marknadsföring för att stärka kommunens
turistnäring.
Dingalan Aurora är ett område drygt 17 mil norr om Manila känt för sin dramatiska natur, bra
fiskevatten och goda surfförhållanden. Kommunen har omkring 25.000 invånare och en
exploderande turism, från att år 2016 ha haft omkring 26.000 besökande turister har intresset
ökat enormt och år 2018 besökte omkring 220.000 personer området. Detta är något
kommunen vill ta vara på och utveckla ytterligare, de har därför ingått ett avtal med Brandbee
som avser plattformen Videobee samt digital marknadsföring i form av annonsering i sociala
medier.
“Med hjälp av Brandbees teknologi och fokuserade insatser kan vi marknadsföra våra handelsoch turistprogram vilket jag är övertygad om kommer att möjliggöra tillväxt inom såväl service
och ekonomi i vår kommun, och därigenom förbättra livskvaliteten för våra invånare”, säger
borgmästare Shierwin Taay.
För Brandbee är avtalet en milstolpe som det första kundavtalet på den filippinska marknaden.
Det ger Bolaget såväl en lokal referens som möjlighet att få bättre insikter i hur Bolagets
verktyg kan bidra till att effektivisera de filippinska företagen. Avtalet sträcker sig fram till
september 2020 och ordervärdet uppgår till USD 12.000.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, t.f VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com
Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för
företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett
kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 16 september 2019.

