
 

GP Media AS og Råd & Vink AS slår seg sammen 

 

GP Media er et markeds- og kommunikasjonsbyrå som holder til i GP Huset (Os Allé 13) i Halden. 

Selskapet leverer tjenester innfor digital markedsføring, utvikling av nettsider, netthandel og grafisk 

design. 

Råd & Vink er et reklamebyrå som har hatt kontorer i Fredrikstad. Selskapet jobber hovedsakelig med 

utvikling og gjennomføring av idé- og designkonsepter inn mot oppdragsgivers posisjonering i 

markedet, utvikling av visuelle identiteter samt grafisk design, kampanjer, messer og events.  

Selskapene har over tid hatt samtaler med tanke på å fusjonere. Resultatet av disse drøftingene har 

endt med at generalforsamlingene i de to selskapene nylig besluttet en fusjon ved at Råd & Vink AS 

fusjoneres inn i GP Media AS. Fusjonen gjøres regnskapsmessig gjeldende fra den 01.01.2020, mens 

arbeidet i felles selskap starter nå.  

GP Media vil dermed fortsette som tidligere, mens Råd & Vink vil legges ned. Øyunn Lie Gustavsen, 

som har vært daglig leder i Råd & Vink, og Håvard Bjørkå Flatin er begge ansatt i GP Media fra 

01.04.2020. 

 

Hvorfor slår vi oss sammen? 

Det er flere grunner til at selskapene har valgt å slå seg sammen. Sammen blir vi 

• en mer kompetent og komplett samarbeidspartner for våre kunder 

• en større og mer slagkraftig mediebedrift i regionen både i digitale og «analoge» kanaler 

• en mer attraktiv og tryggere arbeidsplass både for dagens ansatte og for framtidige 

arbeidssøkere 

 

Sammenslåingen har blitt meget godt mottatt av alle ansatte som ser fram til å jobbe i et større og 

bredere fagmiljø. 

 

Hva betyr dette for deg som kunde? 

I praksis betyr dette bare fordeler for deg som kunde. Du vil forholde deg til akkurat de samme 

personene som før. Samtidig vil disse personene bli en del av et større miljø og kan dermed tilby deg 

et utvidet tjenestetilbud. GP Media er blant annet langt framme når det gjelder digital 

markedsføring, mens tidligere ansatte i Råd & Vink har lang erfaring med å tenke konseptutvikling 

rundt messer og events.  

Avtaler som er inngått med Råd & Vink, blir «fusjonert inn» i GP Media. 

 

 

Nytt kontor på Inspiria Science Center i Sarpsborg 



Med bakgrunn i at Råd & Vinks tidligere kunder i stor grad holder til på en akse mellom Sarpsborg og 

Oslo, har Råd & Vink sagt opp sine lokaler i Fredrikstad og flyttet inn i lokaler som GP-Gruppen v/ GP 

Media har leid på Inspiria. GP Media får dermed kontorer både i Halden (Os Allé 13) og i Sarpsborg 

(Bjørnstadveien 16). Geir Pettersen fortsetter som leder av Halden-kontoret, mens Øyunn Lie 

Gustavsen blir leder for Sarpsborg-kontoret og GP-Gruppens «ansikt» i sistnevnte by. 

Inspiria Science Center ligger rett ved E6, på Grålum i sentrum av Østfold. Plasseringen gjør det 

enkelt å treffe oss. Vi har reservert parkering rett på utsiden. Det vil også være naturlig at Halden-

kontoret avholder kundemøter på Inspiria når det er hensiktsmessig. I tillegg kan det nevnes at 

Inspiria Science Center har mange fasiliteter som vi tror at kan bli nyttige både for dere og for oss i 

framtiden. 

 

Kort om GP-Gruppen og GP Huset 

GP Media er en del av GP-gruppen AS (stiftet i 1993) og er søsterselskap av GP Dataservice AS 
(etablert i 1989), GP Økonomi AS (etablert i 2000) og GP Media AS (etablert i 2007). Totalt i GP-
gruppen er vi nærmere 50 medarbeidere og omsetter for ca. 65 millioner kroner i året. Vi holder til i 
GP Huset i Halden (Os Allé 13) og på Inspiria i Sarpsborg (Bjørnstadveien 16). Les mer om GP-
Gruppen og GP Huset på www.gp.no. 

 

Har du spørsmål til fusjonen, så kontakt gjerne: 

Øyunn Lie Gustavsen, daglig leder i GP Media Sarpsborg, e-post: oyunn@gp.no, tlf.: 402 23 343 

Geir Pettersen, daglig leder i GP Media Halden, e-post: geir.pettersen@gp.no: tlf.: 977 31 450 

Øystein Falch, adm. dir. i GP-Gruppen, e-post: oystein@gp.no, tlf.: 915 22 714  

 

Vi vil også nevne at Håvard Bjørkå Flatin fra tidligere Råd & Vink har fått ny e-post-adresse: 
havard@gp.no. Telefonnummeret hans er som før: 414 45 076  

 

Da ønsker vi velkommen til oss, både i Halden og Sarpsborg og ser fram til et fortsatt spennende, og 
kanskje enda bredere samarbeid! 

 

For GP Media AS, Halden for GP Media AS, Sarpsborg  for GP-Gruppen AS 

 

Geir Pettersen   Øyunn Lie Gustavsen   Øystein Falch 
daglig leder   daglig leder    adm. dir 
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 «GP Huset – senter for verdiskapning og digitalisering» ligger sentralt i Halden, og på Inspiria i 
Sarpsborg. GP Huset i Halden ble etablert i 2018 og i Sarpsborg i 2020. Våre kunder holder til både i 
Norge, Sverige og Danmark, men med tyngdepunkt i den regionen vi tilhører.  

Vår visjon er å bidra til at du lykkes. Våre verdier er profesjonell, engasjert, dyktig og raus. Visjon og 
verdier skal prege både hvordan våre selskaper og våre ansatte skal står fram. 

GP-Gruppens brede produktportefølje gjør selskapet til helt spesiell aktør. Her kan man fra samme 
«hus» få tilgang til alle typer IT-tjenester, regnskaps- og økonomitjenester samt konsulentoppdrag 
innenfor markedsføring, media og kommunikasjon. Dette er tjenester som alle typer av virksomheter 
har behov for, uansett størrelse. 

 

 
 

I GP Huset «bor» også Scansør Revisjon (revisjon og rådgiving) og ContentVideo (foto- og 
filmproduksjon). I tillegg har vi samarbeidsavtaler med Sparebank 1 Østfold Akershus, Lex Advokater 
og Bizraise. De to sistnevnte holder til i Tollboden i Fredrikstad. Som man forstår, er GP Huset Vi er 
en «one stop shop» for næringslivet i regionen. 
 
Les mer om GP-Gruppen og dens selskaper på www.gp.no. Du kan også lese mer om det enkelte 

selskap sist i dette dokumentet. 

http://www.gp.no/

