
Ny eventchef på News55
Lars G Jansson har tillträtt som ny eventchef på News55.

– Det är mycket spännande att vara delaktig i en verksamhet som över tiden både utvecklas, förnyas och vitaliseras, säger Lars
G Jansson.

Lars G Jansson har en bakgrund och lång erfarenhet inom event och relationsmarknadsföring, bland annat som sponsor- och eventansvarig
på Posten/PostNord samt egen konsultverksamhet.

– News55 seniorevent är redan idag etablerat på över 30 orter i Sverige och det är mycket spännande att vara delaktig i en verksamhet som
över tiden både utvecklas, förnyas och vitaliseras! Vi lyssnar på vår målgrupp och anpassar våra seniorevent efter dem och kommer att
presentera flera nyheter inom vår eventverksamhet under 2018, säger Lars G Jansson.

Dejan Smiljanic som lämnar sin position som eventchef fortsätter framledes att genom egen konsultverksamhet samarbeta med News55. Han
kommer att projektleda och finansiera befintliga och presumtiva koncept för News55 och seniormålgruppen.

– Vi är glada över att ha lyckats knyta Lars G Jansson till vår eventverksamhet. Lars G har en gedigen kunskap och erfarenhet inom event
och sponsorverksamhet som kommer att vara till stor nytta för vår vidareutveckling av News55 seniorevent. Att vi dessutom har kvar Dejan
Smiljanic som konsult kring våra projekt gör att jag känner en tillförsikt och styrka i att vi har stärkt både event- och försäljningsavdelningen på
News55, säger News55:s VD Fredrik Lundberg.

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg 

VD och medgrundare av News55

070-855 22 71

fredrik.lundberg@news55.se

Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera
nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för
seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat
Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.
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