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År 2016 är snart till ända. Vårt elfte år. Det har varit ett annorlunda år. Lite 
torrare. Lite mer inåtvänt och tyst. Quattroporte har helt enkelt varit tråkigare. 
Inte ens ett födelsedagskalas förmådde vi. Eller ett endaste litet seminarium av 
all den kunskap vi skaffar oss dagligdags. Varför? Tro inte vi legat på latsidan 
för det. Eller halkat efter. Tvärtom. Vi har jobbat stenhårt på att bli bäst i 
klassen. Alltså ännu mer bäst än tidigare. Vi har utvecklat nya tjänster. 
Rekryterat nya kompetenser. Erövrat nya prestigefulla ramavtal med stora 
drakar. Och inte minst har vi rest mer än någonsin. Skaffat nya intryck av 
världen. Spännande möten och tusentals nya foton till vår extensiva bildbank. 
Trendspaning kallas det visst.  
 
Vår egentutvecklade Q-ball kommer att slå världen med häpnad. Ingen big data-
lösning har tidigare kunnat samla in, analysera och konceptualisera digital 
information och kommunikation på ett så smart sätt som vår innovation. Unika 
algoritmer som matas in i systemet förutsäger allt från börskurser, vem som 
vinner valet, till vilken smak nästa likör ska ha. Det finns inga gränser för Q-
ball.  
 
Besöken i USA har varit frekventa med ett flertal visiter i hippa Austin, 
trendförebilden New York och heta bubblaren Miami. Att få höra Obama tala i 
kampanjen för Hilary var en oförglömlig upplevelse. Och stor lärdom. Att vi 
fick en rejält tilltagen speeding ticket på vägen dit var en bisak, enda oron var 
om vi skulle hinna fram i tid till presidenttalet i Kissimmee. Nästa gång kanske 
Donald Trump står i talarpodiet. Venedig och Milano hanns självklart med 
liksom London och Marrakesh. Spana gärna in bilder på vår hemsida.  
 
Minnesvärda och roliga uppdrag har självklart förekommit där ett antal breda 
konceptutvecklingar och visionsdokument för Wallenstam sticker ut.  
 
Vi ser fram emot ännu ett fantastiskt år med världens bästa företag och de bästa 
kunderna som gör vårt jobb så roligt att gå till.  

	
God	Jul	&	Gott	Nytt	År!	
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