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Nyckelrekryteringar till Everysport Media Group  

Den svenska mediekoncernen Everysport Media Group AB (publ.) (ESMG) växlar upp och stärker 
personalstyrkan ytterligare med åtta nyckelrekryteringar. Den lyckade produktlanseringen av 
PadelDirekt, nyvunna kunduppdrag och stark besökstillväxt till bolagets sajter ligger till grund för 
den senaste tidens nyrekryteringar till bolagets kontor i Sverige, Tyskland och USA.   

Efter en lyckad produktlansering den nya padelsajten PadelDirekt, ökad besökstillväxt och nyvunna 
kunduppdrag förstärks personalstyrkan på den svenska mediekoncernen Everysport Media Group AB 
(publ.) (ESMG) med 8 nyckelrekryteringar.   

- ESMG befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas och rätt kompetens kommer vara en 
förutsättning för att lyckas. Det är därför väldigt glädjande att vi lyckats rekrytera just dessa 
nyckelpersoner till bolaget. Det kommer vara en viktig pusselbit för att nå våra affärs- och 
tillväxtmål, säger Hannes Andersson, VD på Everysport Media Group.  

 
Kort information om ESMGs senaste nyckelrekryteringar i Sverige, Tyskland och USA. 

Philip Sibirzeff, Commercial Manager på ESMG Media. Tidigare arbetade Philip 10 år på 
kommunikationsbyrån MSLGROUP, senast som Senior PR-konsult och kundansvarig.  
 
Christoffer Wickman, projektledare inom affärsområdet iGaming hos ESMG. Christoffer har jobbat 
inom spel, sport och media i 14 år. Tidigare erfarenhet från bl.a. Travnet, Unibet och Aftonbladet. 
Senast medgrundare och delägare i produktionsbolaget CISK Media. 

Martin Nilsson, Reporter och redaktör PadelDirekt. Tidigare reporter på SVT Sport och Radiosporten. 

Viktor Andersson, Reporter och redaktör PadelDirekt. Tidigare reporter på SVT Sport och 
Sportbladet.  
 
Ellinor Skeppström, Creative and head of photo ESMG Studio. Tidigare Viaplay och frilansande b-
fotograf i LA och New York, bl.a. för en kommande HBO-show.  

Ian Gross, Content Production för EliteProspects. Ian är expert på hockeydata och avancerad 
hockeyanalys. Senast studerat Sports Management och programmering vid universitetet i St. 
Petersburg, FL. 
 
Patrick Korn, affärsutvecklingsansvarig för EliteProspects kommande expansion i Tyskland. Tidigare 
arbetat med innehållsproduktion för Game Lounge.  
 
Julie Robenhymer, Head of Creative Concept and Marketing på EliteProspects. Julie har en lång 
erfarenhet som sportjournalist och har bland annat jobbat åt New Jersey Devils och USA Hockey. 
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För mer information, vänligen kontakta:  
Hannes Andersson, VD, Everysport Media Group AB,  
Email: hannes.andersson@esmg.se 
Tel: +46 707 36 56 25 

 


