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Student Competitions får uppdraget att marknadsföra Schneider Go
Green 2021 globalt
Brandbee Holding ABs dotterbolag Student Competitions har fått i uppdrag att hjälpa
Schneider Electric att marknadsföra sin årliga tävling Schneider Go Green 2021 globalt. I
uppdraget ingår marknadsföring på den egna plattformen studentcompetitions.com,
e-postutskick samt kampanjer i sociala medier.
Schneider Electric är ledande inom digital omvandling av energihantering och automatisering.
Bolaget anordnar årligen tävlingen Schneider Go Green där de letar efter personer som är
beredda att driva förändring och sätta existerande lösningar på prov i syfte att förflytta
gränserna för digital transformation inom energihushållning. Student Competitions har nu
ombetts att hjälpa Schneider Electric med att marknadsföra Go Green 2021 globalt. I
uppdraget ingår annonsering på studentcompetitions.com, e-postutskick till Student
Competitions databas, annonsering i sociala medier samt produktion av rörligt innehåll till
kampanjen. Ordervärdet är inte av signifikant betydelse.
Detta blir det första uppdraget för Student Competitions där Brandbee inte enbart är
behjälpliga med kampanjuppsättning och e-postutskick utan även får möjligheten att ta fram
rörligt annonsmaterial. Något bolaget ser potential i att skala upp och erbjuda fler av Student
Competitions kunder framöver.
Mer om tävlingen Go Green 2021 hittar du här: https://gogreen.se.com/en
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, 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.

About Schneider Electric
Schneider’s purpose is to empower all to make the most of our energy and resources, bridging progress
and sustainability for all. We call this Life Is On.

Our mission is to be your digital partner for Sustainability and Efficiency.
We drive digital transformation by integrating world-leading process and energy technologies, end-point to cloud
connecting products, controls, software and services, across the entire lifecycle, enabling integrated company
management, for homes, buildings, data centers, infrastructure and industries.
We are the most local of global companies. We are advocates of open standards and partnership ecosystems
that are passionate about our shared Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered values.
www.se.com
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