
Waystream expanderar och förstärker teamet med en internationell försäljningschef och
en marknadsföringsspecialist
Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter att expandera och har rekryterat två nya
medarbetare. Den 22 februari kommer Peter Hagberg att börja som affärsutvecklare och försäljningschef med ansvar för alla marknader
utanför Norden, medan Joana Castelar tillträder jobbet som marknadsföringsspecialist idag. Båda kommer att ingå i ledningsgruppen.

- Vi ser en stor potential på den internationella marknaden i takt med att fiberutbyggnaden kommer att öka framöver och därför är vi väldigt glada att
kunna välkomna Peter Hagberg och Joana Castelar till oss på Waystream, säger Johnny Hedlund, vd för Waystream.

Peter Hagberg har lång och gedigen erfarenhet av IT-branschen och kommer att ansvara för affärsutveckling samt all försäljning utanför Norden. Inom
uppdraget ingår att dels bearbeta befintliga men också nya marknader som bedöms intressanta. Exempelvis genomförs för tillfället två testprojekt med
Waystreams produkter i Ryssland och i Indien. Tidigare har Peter bland annat arbetat på Xerox och Cisco, samt varit försäljningsansvarig för
företagsmarknaden i Norden på Huawei. Den senaste tiden har han haft uppdrag som rådgivare och stöttat olika start-up inom försäljningsrelaterade frågor.

Joana Castelar får på Waystream titeln marknadsföringsspecialist, vilket innebär att hon kommer att ansvara för företagets marknadsföring och
kommunikation såväl i Sverige som internationellt. Joanas arbetslivserfarenhet innefattar ett flertal roller inom försäljning och marknadsföring, bland annat
från företag såsom Vestas och Akzo Nobel. Under några år arbetade hon som marknadsföringskonsult och hon har också varit gästlärare vid Barcelona
Universitet. Förutom arbetet i Spanien har Joana dessutom arbetat i Portugal och Danmark.

- Vi är väldigt nöjda över att ha rekryterat Joana och Peter. Peters långa erfarenhet från branschen och är ett välkommet tillskott nu när vi hårdsatsar på
vår internationella försäljning och med Joana i teamet får vi en dedikerad person som kan vässa våra marknadsaktiviteter så att vi får maximal utdelning
för dessa framöver, säger Johnny Hedlund.

Efterfrågan på snabbt och stabilt internet, där fiber anses vara den bästa och mest framtidssäkra uppkopplingen, ökar kraftigt. I Europa förväntas
marknaden för fiber att fördubblas under kommande tre år. Beräkningar visar att antalet anslutningar till fibernät kommer uppgå till cirka 62 miljoner, vilket
motsvarar drygt 20 % av Europas hushåll, år 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 
Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det
möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är
smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.


