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PRESSMEDDELANDE 
Malmö, den 18 december 2019 

 

Bästa kund, 
 

Efter en tid av viss osäkerhet orsakad av rekonstruktionen av CA Andersson & Co (koncernbolaget) kan 
vi med stor glädje meddela att CA Andersson i Göteborg nu är en del av P&B – Presentation & Branding 
AB. P&B är en marknads- och kommunikationsbyrå med många år i branschen och lång erfarenhet av att 
jobba över hela världen. 

 
Vad innebär detta för er? Inte så mycket mer än att ni kan dra nytta av ett bredare utbud av tjänster 
inom marknadsföring och kommunikation. Annars är det ”Business as usual”. 

 
Företagsnamnet kommer att ändras till P&B men det viktigaste av allt är att våra medarbetare inom 
CA Andersson i Göteborg kommer att ingå i P&B:s team. Detta gör att vi säkerställer att vi inte tappar 
momentum och vår prioritet kommer att vara att fortsätta ge samma höga service ni är vana vid som 
kund hos CA Andersson i Göteborg. Inneliggande order och kommande beställningar kommer att fortlöpa 
precis som vanligt och vi kommer att göra vårt yttersta för att ni skall känna att ni är i trygga händer. 

 
”Vi är väldigt glada över att få med CA Andersson i Göteborg i vårt P&B-team! När jag jobbade 
inom industrin var vi kunder till CA Andersson, så det är med stolthet som vi nu tar nästa steg i 
vårt samarbete och driver det vidare inom P&B”. 
– Anki Davidson 

 
Tveka inte heller att höra av er med frågor, funderingar och goda tankar till oss! 

 
Vi önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt 2020 och ser framemot vårt fortsatta konstruktiva och 
kreativa samarbete. Vi hälsar er varmt välkomna till oss på P&B. 
 
Med varma hälsningar 

 
 
 
 

Anki Davidson 
VD 
P&B – Presentation & Branding AB 
0721 94 00 10 
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