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Pressmeddelande, Stockholm den 12 maj, 2017 

Simon Hay, tidigare VD för den globala kundanalysjätten 

dunnhumby och Anne Roggeveen, professor i 

marknadsföring vid Babson College, Boston, USA, är 

nominerade som styrelseledamöter i Nepa 

 

Om Simon Hay 

I 30 år har Simon Hay gått i spetsen för nytänkande inom dataanalys. Under den här 

tiden har han ägnat 25 år till att bygga upp den globala kundanalysjätten dunnhumby. 
Simon var den tredje personen som anställdes på dunnhumby efter grundarna Clive 

Humby och Edwina Dunn. Under sin långa karriär startade han bl a upp dunnhumby i 

USA och var sedan VD för verksamheten i sex år. De senaste sex åren har Simon varit 

VD för dunnhumbys globala verksamhet som omsätter över 500 miljoner dollar, har fler 

än 2 000 anställda och kunder i 84 länder. Simon är känd för sitt värderingsledda 

ledarskap och för sin förmåga att utveckla globala kundrelationer och marknader. 

Om Anne Roggeveen  

Anne Roggeveen är professor i detaljhandel och marknadsföring vid Babson College i 

Boston, USA. Professor Roggeveen har fått sin forskning publicerad i ett stort antal 

tidskrifter, bland annat i Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, 

Journal of Marketing, Journal of Consumer Psychology, Journal of the Academy of 

Marketing Science och Journal of Retailing för att nämna några. Professor Roggeveens 

forskning har fått otaliga utmärkelser och hon är ofta citerad i artiklar och forum som 

handlar om internationell marknadsföring, konsumentbeteende och detaljhandel och 

marknadsforskning. 

”På Nepa har vi tre huvudsakliga fokusområden: vi ska fortsätta att utveckla vårt 

framgångsrika mjukvarukoncept ActionHub®, vi ska stärka vår redan etablerade 

verksamhet i England och vi ska kickstarta vår nybildade USA-verksamhet. Med 

hjälp av ActionHub® ser våra kunder vilka direkta åtgärder de bör satsa på för att 

kunna effektivisera sin verksamhet. Det är den samlade analysen av både 

kundfeedback och kundbeteende som ger bättre vägledning i beslut som leder till 

både ökad försäljning och högre lönsamhet. Med professor Roggeveens analytiska 

förmåga och Simon Hays internationella erfarenhet och globala nätverk, inte minst 

på våra nyckelmarknader England och USA, kommer Nepa att kunna ta ett stort steg 

mot att nå våra mål”, säger P-O Westerlund, ordförande i Nepas valberedning. 
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