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Branschstudien Årets Byrå 2022 utökas med en ny kategori
TJÄNSTE- OCH PRODUKTDESIGN BLIR NY KATEGORI I ÅRETS BYRÅ

De senaste åren har flera nya byråer med tjänste- och produktdesign som sitt huvuderbjudande
tillkommit på marknaden. Analysföretaget Regi Research & Strategi, som står bakom den årliga
branschstudien Årets Byrå, breddar därför sin digitala kategoriportfölj.
Utvecklingen gör att Tjänste- och Produktdesign får en egen kategori i Årets Byrå.
– Vi vill lyfta fram förflyttningen i branschen genom att lansera denna numera helt centrala kategori.
Allt fler företag efterfrågar byråer som inte löser deras problem genom slides eller abstrakta
strategier, utan genom konkreta förbättringar av deras produkter och tjänster, säger Robert
Skölfman, VD på analys- och konsultföretaget Regi i en kommentar.
– Vi har aldrig känt oss hemma i någon tävling i Sverige, helt enkelt för att vår typ av byrå - en
modern industridesigner i byråtappning - tidigare har saknats. Det är hög tid för Sveriges alla
duktiga tjänste- och produktdesignbyråer att kunna mäta sig med varandra, säger Joel Bergqvist,
VD på Äventyret och initiativtagare till den nya kategorin.
– Alla byråer och techbolag som hanterar dessa frågor är välkomna att delta i studien som startar
här i september, avslutar Robert Skölfman på Regi.
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Mer om branschstudien Årets Byrå
Årets Byrå startades år 2000 av Regi och är i dag den största branschstudien inom
kommunikationsområdet där man utvärderar samarbeten mellan byråer och deras kunder. Över
3000 köpare av kommunikation svarar på frågor rörande kundrelationen och trendande ämnen.
Årets Byrå galan arrangeras i januari 2022 i Stockholm. Årets Byrå genomförs även i Norge och
Finland.
Om Regi Research & Strategi
Regi är ett konsultbolag som bistår med analys och rådgivning för våra kunders affärsutveckling.
Förutom kommunikationsbranschen är vi verksamma inom Investor Relations och på marknaden för
affärsjuridik.
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