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Ken Peterson blir VD för Nepa i USA 

Nepa grundades med målet att globalt förändra den traditionella 

undersökningsindustrin genom digitala metoder och teknologier. Vi tror på att 

göra stora datamängder tillgängliga och agerbara för de individer som på daglig 

basis kan förändra en verksamhet. Genom att rekrytera Ken Peterson, tidigare 

COO på Ipsos Loyalty som VD för Nepa USA, kan vi fånga upp behoven hos 

globala detaljhandelskunder på den amerikanska marknaden. 

"Jag är mycket glad över att ha lyckats få Ken ombord på Nepa så att vi 

kan erbjuda vårt framgångsrika koncept direkt till amerikanska kunder. 

Ken är en stjärna inom data science och har samtidigt en unik erfarenhet 

från att sälja konkurrerande SaaS-plattformar som InMoment, Medallia 

och Questback. Han har också ett omfattande och för Nepa viktigt nätverk 

inom detaljhandeln. Med Ken i spetsen kan vi omedelbart börja erbjuda 

vårt framgångsrika ActionHub®-koncept till amerikanska företag och 

därmed, ge dem möjligheten att implementera ett data-drivet 

beslutsfattande på alla nivåer i sina organisationer” säger Fredrik 

Östgren, VD för Nepa.  

 

Både Big Data-företag och traditionella undersökningsföretag har ofta svårt att 

hjälpa sina kunder att ovandla de stora datamängderna till agerbara insikter med 

stort genomslag på kundens affär. Med våra data science-tekniker har Nepa löst 

det problemet. Nepa kombinerar undersökningsdata med beteendedata från 

mängder av kanaler, och omvandlar informationen till taktiska åtgärder som kan 

genomföras direkt. 

"Nepa vet hur viktigt det är att hjälpa företag att agera. Såvitt jag vet är 

Nepa det enda företag som har lyckats koppla ihop undersökningsdata 

med beteendedata och gjort det möjligt för våra kunder, från chefer till de 

som jobbar i frontlinjen, att förstå de ekonomiska konsekvenserna av de 

förändringar som de rekommenderas att genomföra”, säger Ken 

Peterson, VD för Nepa USA. "Det är avgörande insikter för företag som 

kämpar med att hänga med i snabbt skiftande konsumentbeteenden", 

avslutar Peterson. 


