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Gigaset Sverige satsar på nya affärsområden och stärker upp Sverigeteamet

Stockholm, 23 april, 2013. För ett år sedan lanserade Gigaset ett helt nytt affärsområde och gick då från att vara en leverantör av
trådlös telefoni till att även fokusera på lösningar för nätverkskommunikation. Detta var en del i företagets tillväxtstrategi – ”Gigaset
2015 – Creating a world beyond telephony”. Det nya, utökade erbjudandet består idag av tre affärsområden –
konsumentprodukter, företagskunder (Gigaset PRO) och hemmanätverk (Gigaset Elements).

Johan Sandström är sedan den 1 mars ny Nordenchef på Gigaset. Han har tidigare varit verksam i bolaget, både på konsument-
och företagssidan, sedan 2001 och tar nu över ansvaret för den nordiska organisationen och är den som ska leda den nordiska
tillväxtstrategin.

– Jag ser med stor tillförsikt fram emot att leda Gigasets nya inriktning mot ett multikanalsbolag. Nu ska vi använda våra
etablerade kanaler och gedigna kunskap inom kommunikation till att utveckla våra nya affärsområden, säger Johan Sandström.

För att utveckla och utöka satsningen på affärsområdena PRO- och Elements stärker Gigaset nu upp sitt Sverige-team med tre
nya medarbetare som tillsammans ska bidra till att ta Gigaset vidare på resan mot en bredare kundbas, fler partners och större
marknadsandelar.

Peter Merkell är sedan den 25 mars ny Försäljningschef Företagskunder på Gigaset. Peter kommer senast från en roll som
storkundsansvarig på Connect IT.

Michael Druedal Larsen är sedan den 4 februari ny Teknikansvarig Företagskunder på Gigaset och är en veteran inom
telekombranschen, där han verkat som ingenjör sedan 1999. Senast kommer Michael från Dansk KabelTV och rollen som Sales
Engineer, med ansvar för den nordiska marknaden.

Daniel Sundström är sedan den 1 januari ny Key Account Manager på Gigaset, där han under de två senaste åren arbetat som
Promotor.
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Gigaset Communications GmbH är ett internationellt verkande företag inom området kommunikationsteknologi. Företaget är marknadsledande i Europa
när det gäller DECT-telefoner och är världens näst största tillverkare av trådlösa telefoner. Gigaset har sitt huvudkontor i München, har cirka 1 700 anställda
och finns representerade i fler än 70 länder. Företagets produktportfölj innehåller fasta telefoner och enheter för Voice Over IP samt telefonsystem och har
ett sortiment anpassat såväl för privatpersoner som för företagsmarknaden. Därtill erbjuder företaget även kommunikationslösningar för hemmanätverket.
Den primära produktionen sker i Bocholt, Tyskland, där Gigasets produkter tillverkas under rigorösa kvalitets- och miljökrav. För mer information, besök
http://gigaset.com/se.


