
Svenska esport-veteraner bakom Nordens

första gamingbyrå

STOCKHOLM, 9 SEPTEMBER 2021. Nu lanseras FRAME, Nordens enda kommunikationsbyrå
dedikerad till esport och gaming. Visionen är att vara den första aktör som med ett holistiskt
perspektiv hjälper varumärken utforska, kommunicera och aktiveras i en industri som redan
omsätter mer än film och musik – tillsammans. Bakom satsning står bland andra Tomas
Lyckedal och Nicklas Andersson, två veteraner inom den globala esportbranschen.

FRAME, med grundarna John Uggla och Kunal Chopra, är i grunden en kommunikationsbyrå
med ambitionen att föra samman världsledande varumärken med målgruppen och företagen
inom en av de snabbast växande industrierna i modern tid – esport & gaming. Sektorn består
idag av över 3 miljarder gamers och hundratals miljoner som kontinuerligt tittar på esport live.

John Uggla och Kunal Chopra har tillsammans över 20 års erfarenhet inom media- och
kommunikationsbranschen och under de senaste åren arbetat alltmer mot och med varumärken
och organisationer inom esport och gaming. På kundsidan hittar man framgångsrika projekt
inom som Nordic Esport Summit och Stream of Hope för företag som Dreamhack och
Barncancerfonden.

“Tajmingen kunde inte vara bättre. Gaming har under 2000-talet gått från subkultur till
mainstream och ingen kan undgå det enorma fenomen som starkt påverkar såväl näringsliv
som media och populärkultur. Lyckligtvis har varumärkena nu börjat förstå kraften och
potentialen i denna både högutbildade och köpstarka publik”, säger John Uggla, Co-founder och
Managing Director på FRAME.

FRAME:s erbjudande centreras kring rådgivning, strategi och affärsutveckling och tar sig bland
annat i uttryck i form av varumärkesutveckling, marknadsföring, kreativa tjänster, event samt
medieplanering och förmedling.

Vid sidan av kommunikationstjänster och ett brett nätverk av några av Sveriges och Europas
främsta kreatörer, tar FRAME även in Black Molly Entertainment – Nordens ledande aktör inom
turneringsproduktion, livesänd esport och kreativ storytelling – som största minoritetsägare
direkt från start.

Tillsammans skapas ett heltäckande erbjudande där varumärken får hjälp från strategi,
konceptualisering och planering ända fram till kreation, aktivering och resultatuppföljning.

“Vi är den första byrån i vårt slag. Det råder ofta stor kunskapsbrist ute hos både byråer och
inom företagens organisationer och där har vi länge sett en lucka på marknaden för en aktör att
ta varumärkena ‘i hand’ och leda dem rätt inom esport och gaming. Gamers är i dag både en
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mogen men också reklamtrött publik som kräver kvalitet och verkligt värde. Och här finns det
extremt mycket att göra”, säger Kunal Chopra, Co-founder och Managing Director på FRAME.

Med i satsningen är även Tomas Lyckedal och Nicklas Andersson, två veteraner inom den
globala esportbranschen. Tomas Lyckedal kommer senast från Dreamhack där han under sina
tolv år som co-CEO och CSO spelat stor roll för vad esporten kommit att bli idag. Nicklas
Andersson, också senast från tolv år på DreamHack, är en av de mest erfarna inom
esport-sponsring och har varit ansvarig för några av de största partnerskapen i industrin. Båda
blir partners i FRAME samtidigt som Tomas Lyckedal även tar en plats i styrelsen.

--
Om FRAME
FRAME är Nordens enda kommunikationsbyrå dedikerad till esport och gaming. Vår vision är att
vara den första aktör som med ett holistiskt perspektiv hjälper varumärken att utforska,
kommunicera och aktiveras i en bransch som redan omsätter mer än film och musik –
tillsammans. FRAME är i grunden en kommunikationsbyrå med ambitionen att föra samman
världsledande varumärken med målgruppen och företagen inom en av de snabbast växande
industrierna i modern tid – esport & gaming. Sektorn består idag av över 3 miljarder gamers och
hundratals miljoner som kontinuerligt tittar på esport live.

Website: www.frame.gl
Instagram: https://www.instagram.com/frame.gl/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/framegl/

Om BME – Black Molly Entertainment
BME (Black Molly Entertainment) är Nordens ledande produktionsbyrå inom esportproduktion
med över åtta års erfarenhet. I resumén finner vi bland annat delaktighet i några av de mest
sedda och framgångsrika esportprojekten genom tiderna. Med fokus på video- och
liveproduktion, erbjuder BME kreativa lösningar för varumärken, mediaföretag,
turneringsarrangörer och lagorganisationer, lokalt som globalt. Bolaget grundades 2013 av
Niklas Kronquist, som tillsammans med delägare Ulf Nordlund leder ett team av 10
heltidsanställda och ett brett nätverk av frilansare. BME hushåller en 400 kvadratmeter stor
studio belägen i Stockholm, Sverige.

Website: www.bme.nu
Twitter: https://twitter.com/bmeproduction
Facebook: https://www.facebook.com/BlackMollyEntertainment/
Instagram: https://www.instagram.com/blackmollyentertainment/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/black-molly-entertainment/

Kontakt
Kunal Chopra
kunal.chopra@frame.gl
+46 (0) 70 796 47 52
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