
Thomas Eriksson ny digital förlagsredaktör på Egmont Publishing
Egmont Publishing ökar nu ytterligare sin satsning på digital verksamhet genom att rekrytera Thomas Eriksson som digital
förlagsredaktör. Thomas kommer närmast från Schibsted, där han arbetat i drygt 5 år varav fyra år som nyhetsredaktör på
Aftonbladets onlinedesk. Thomas var även med och startade nyhetstjänsten Omni.

– Det känns väldigt roligt att få vara en del av Egmonts stora satsning. Det är ett spännande mediehus som kan nå ännu större framgångar
digitalt, säger Thomas Eriksson. 

Thomas kommer att leda en digital webbredaktion som bland annat har hand om sajter som vagabond.se, kingmagazine.se,
automotorsport.se, fz.se, livetombord.se och akaskidor.se

– Vi har ett gäng riktigt duktiga redaktörer som nu får möjlighet att jobba i en helt digital miljö, säger Thomas Eriksson. 

Flera sajter i Egmont Publishings nätverket har inlett året med att spränga sina trafikrekord. Nätverket nådde under förra veckan fler än 1,3
miljoner unika besökare, och siffrorna fortsätter uppåt. 

- Vi är väldigt glada över att ha fått ombord Thomas. Vi tror starkt på våra välkända varumärken och ser ett stort intresse från annonsörer
inom våra nischer. Vi kommer att fortsätta satsa rejält på vår digitala del under året som kommer, säger John Severinson, digital direktör på
Egmont Publishing.

För ytterligare information kontakta: Thomas Eriksson e-post: thomas.eriksson@egmont.se, mobil: 0704 899954

Egmont Publishing publicerar ett 100-tal magasin och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Kalle Anka,
Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter
och event. Företaget omsätter cirka 1,1 MDKR och har cirka 320 medarbetare i Sverige.

Egmont Publishing är en del av koncernen Egmont som är en av Nordens ledande mediekoncerner med aktiviteter i 30
länder och ca 6 600 medarbetare. Egmont står bl.a. bakom Nordisk Film, TV 2 i Norge, biografer, tidskriftsförlag, bokförlag,
läromedelsförlag, PlayStation och en rad delägda filmbolag t.ex. Zentropa. Gemensamt för koncernen är att vi skapar och berättar
historier - We bring stories to life – med starka publicistiska värderingar, kvalitetsinnehåll och bra historier – från Oscar-
nomineringar till OS i Sochi. Egmont är en affärsdrivande stiftelse som omsätter cirka 1,6 miljarder EUR. Varje år delar vi ut
närmare 10 miljoner EUR för att bidra till att barn och ungdomar får ett bättre liv.


