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Nystart för Bauer Media
Bauer Media lanserar en ny organisation. VD Linda Palmgren och den nya
ledningsgruppen har tagit ett omtag kring verksamheten för att accelerera
den digitala affären i en datadriven omvärld.
Bauer Media slår samman program- och marknadsavdelningen och skapar en
contentavdelning som leds av Anna Rastner, Content Director. Den bygger på
fyra produktområden, Mix Megapol, NRJ, Rockklassiker/Bauer+ och Podplay
med en produktchef för respektive varumärke.
- Det känns som en självklarhet att slå ihop marknad och program till en
contentavdelning. Där ska vi investera och satsa ännu mer på innehåll och
underhållning, oavsett var den distribueras. Vår digitala lyssning i streamad radio
och poddar ökar kontinuerligt och är en viktig affär för oss framåt, säger Anna
Rastner, Content Director på Bauer Media.
Bolaget kommer bestå av fyra nya fokusområden; Growth, Content, Digitalt
och BI som arbetar integrerat och skapar ramarna för ett mer flexibelt
arbetssätt och möjliggör en stark tillväxtkraft i hela organisationen. Samtidigt
reduceras regionalförsäljningen till tre huvuddestinationer.
- Vi samlar ansvaret för regionalförsäljningen till tre huvuddestinationer,
Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa kommer ledas av tre försäljningschefer. Vi
kopplar våra lokala kontor till de nya destinationerna vilket gör att vi kommer
kunna ha färre lokala kontor. Vi främjar för ett nytt sätt att arbeta med syfte att
samla kraft kring hela vår reklamaffär och bli en starkare partner för våra kunder
och byråer regionalt som nationellt, säger Johnny Strömgren, Sales Director på
Bauer Media.
Organisationsförändringen innebär en personalminskning med 18 tjänster

runt om i Sverige.
- Utvecklingen i pandemins fotspår har ändrat förutsättningarna för oss på många
olika sätt och tydligast just nu är det på säljsidan där ändrat köp- och
säljbeteende på den regionala marknaden påverkat oss negativt, säger Linda
Palmgren, VD för Bauer Media.
- Genom att minska antalet lokala säljkontor och samla dessa i tre destinationer
kommer vi att kunna optimera vårt lager mer effektivt och öka vår digitala affär.
Vi gör ett avstamp med fyra verksamhetsområden, Growth, Content, Digital, BI där
vi skapar en flexibel och snabbrörlig organisation med ett tydligt gemensamt
fokus och som främjar ännu bättre teamwork. Det är en nystart för Bauer Media
med fullt fokus på tillväxt, avslutar Linda Palmgren.
Bauer Media har inlett förhandlingar med facket och har för avsikt att ha den
nya organisationen på plats den 22 mars 2020.
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Bauer Media är Sveriges största audiohus. Vi är marknadsledande inom radio
och tillsammans med våra digitala plattformar når vi närmare 5 miljoner
lyssnare varje vecka.
Vi älskar underhållning och strävar efter att göra vardagen roligare för våra
lyssnare, oavsett var vi möter dem. Genom Podplay med tusentals populära
poddar samt RadioPlay med Sveriges största radiostation Mix Megapol eller
våra kanaler NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och
Svensk Pop aktiverar vi våra kunder regionalt eller över hela Sverige.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
ljudoperatör som verkar på sju marknader; Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Polen, Slovakien och Storbritannien och når mer än 26 miljoner lyssnare
dagligen.
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