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Crunchfish rekryterar affärsutvecklare för m-commerce 
och stärker produktledningen inom industriell AR 
 
Crunchfish rekryterar affärsutvecklare för företagets Connected AR teknologi med fokus på 
m-commerce och stärker även produktledningen inom geststyrning för smarta AR glasögon 
genom rekrytering av produktchef.  
 
Business Developer Magnus Johansson kommer främst fokusera på m-commerce. Han blir 
en betydelsefull förstärkning av teamet och för att ta bolagets lösning till marknaden. Han är 
ett starkt kort genom sin långa erfarenhet av affärer och affärsutveckling i framför allt Kina, 
som redan idag är världens största marknad för m-commerce.  
 
Product Manager Yan Fu förstärker teamet inom geststyrning. Yan kommer spela en 
nyckelroll i dialogen med partners och kunder avseende krav och utveckling av produkten. 
Hans erfarenhet av produkt- och affärsutveckling av komplex teknologi stärker vårt 
geststyrningserbjudande till systemintegratörer och tillverkare av smarta AR-glasögon. 
 
"Vi är väldigt nöjda med båda rekryteringarna, inte minst eftersom både Yan och Magnus 
talar flytande kinesiska och har lång erfarenhet av den kinesiska marknaden”, säger Joakim 
Nydemark, VD för Crunchfish.  
 
Crunchfish har under 2017 gjort ytterligare fyra rekryteringar i Sverige, USA och Kina för att 
möjliggöra fördjupade diskussioner med samarbetspartners och kunder.  
 
För ytterligare information, besök bolagets webbplats crunchfish.com eller kontakta: 
Joakim Nydemark, VD Crunchfish 
0706 351 609 
joakim.nydemark@crunchfish.com 
 
Joachim Samuelsson, Arbetande Styrelseordförande 
0708 467 488 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 
 
 
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. 
 
 
Om Crunchfish 
Crunchfish utvecklar och marknadsför teknologi inom AR/VR och m-commerce. Vår mjukvara skapar 
nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att 
styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-commerce lösningar 
och gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst. Crunchfishs teknik 
licensieras till tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande 
tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 
2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare 
information.  
 


