
 

 
 

Transiro rekryterar marknadsansvarig 
 
Transiro ökar sin satsning och rekryterar Kristoffer Thelenius som ansvarig för 
marknadsföring av Transiro och företagets produkter. 
 
“Kristoffer känns verkligen som en superrekrytering för oss på Transiro. Han har en nära unik 
akademisk bakgrund med en kombination av teknik och kommunikation, och besitter en stark 
förmåga att ta saker framåt. Jag ser fram emot att äntligen få ha honom på full tid och 
tillsammans ta Transiro in i en mycket spännande framtid”, säger Transiros VD Tobias 
Beckman. 

Kristoffer Thelenius lämnar en roll på NS Ventures, där han sedan tidigare arbetat med just 
Transiro samt de nyligen börsnoterade bolagen FastOut och VideoBurst.  

Rollen som marknadsansvarig på Transiro kommer att innebära ett övergripande ansvar för 
företagets marknadsföring med ett tydligt fokus på att öka försäljningen av samtliga 
produkter. 

“Transiro är i min mening ett något förbisett företag med en enorm potential, som marknaden 
inte riktigt hunnit upptäcka ännu. För mig innebär detta självklart en stor utmaning men också 
väldigt stora möjligheter. Det finns mycket att göra och jag ser verkligen fram emot att sätta 
igång direkt och bygga upp Transiro tillsammans med det toppengäng som redan är här”, 
säger Kristoffer Thelenius, som tillträder i sin tjänst på Transiro omgående. 
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Kontakt 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
VD Transiro - Tobias Beckman  
Telefon: 08 684 284 01 
E-post: tobias.beckman@transiro.com  
 
 
Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius 
Tel: 0730-911 211  
E-post: ir@transiro.com  
 
 
Om Transiro 
 
Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.  
 
Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, 
resurser och miljö.  
 
Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan 
transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala 
sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.  
 
Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – 
idag. 
 
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com 
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