
 
 
 
 
Pressrelease 2017-06-13 

 
 
 
Nytt globalt team på plats  
 
I anslutning till den avslutade företrädesemissionen tillsätter VideoBurst ett nytt globalt 
team. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den planerade 
expansionsresan. 
 
VideoBursts VD Christofer Lee har inlett sitt arbete i bolaget med att se över och optimera 
organisationen inför kommande utlandsetableringar. Teamet har förstärkts med Jared Lekkas 
som får rollen Product Manager med ett helhetsansvar för utvecklingen av VideoBursts tekniska 
plattform. Jared kommer ursprungligen från Australien och har en teknisk bakgrund, han har 
med åren utvecklat ett intresse för medieproduktion och valde därför att studera TV-produktion 
på Medieinstitutet i Stockholm. Utöver sin internationella bakgrund har Jared besökt fler än 50 
länder och etablerat många kontakter världen över. 
 
Rollen Head of Sales and Marketing har tilldelats Pär Örnmarker, med huvudansvaret att ta 
bolagets försäljning till nya nivåer. Pär har spenderat fem år i Los Angeles där han studerat 
Business Administration med inriktning mot ekonomi på California Lutheran University (CLU). 
Han har även ett par års erfarenhet av arbete i Boston och New York samt ett gediget 
kontaktnät bland amerikanska entreprenörer efter engagemang inom olika entreprenörsklubbar. 
Pär började arbeta inom försäljning för över sju år sedan och har sedan dess nått mycket goda 
resultat och etablerat ett brett kundnätverk. 
 
“För att nå högt uppsatta mål krävs rätt resurser. Jared och Pär besitter såväl den kompetens 
som det kontaktnät VideoBurst behöver för den kommande expansionen. Jag är mycket glad att 
få göra denna resa tillsammans med dem”, säger Christofer Lee, VD för VideoBurst. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:  
VD Christofer Lee 
Telefon: +46 (0)76 413 53 65 
ir@videoburst.com  
 
 
Om VideoBurst 
 
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett 
kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad 
digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin 



 
 
 
 
Pressrelease 2017-06-13 

kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att 
etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.  
 
Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com 

http://www.videoburst.com/

