
XMReality utser ny Affärsutvecklingschef
Från och med den 23 november tillträder Andreas Jonsson som affärsutvecklingschef
(CBDO – Chief Business Development Officer) på XMReality. Andreas kommer senast
från Ruag och har ytterligare internationell erfarenhet från bland annat Autoliv.

XMReality, en ledande leverantör av remote support-lösningar som drivs av Augmented
Reality, har rekryterat Andreas Jonsson som Chief Business Development Officer (CBDO).
Som CBDO kommer Andreas att leda XMRealitys affärsutveckling generellt med uppgiften att
öka försäljningen, och mer specifikt skapa allianser med nya bolag för att utöka antalet
säljkanaler, etableringar på nya marknader och i nya branscher samt framtagande och
införande av nya affärsmodeller.

Jonsson tar med sig gedigen erfarenhet inom ledarskap, internationell marknadsföring,
försäljning samt en genuin kunskap om hur den industriella kunden till XMReality fungerar.
Andreas har haft diverse ledande befattningar på Ruag. I sin nuvarande position som
produktenhetschef har Andreas ansvaret för ca 130 medarbetare och tillhörande resultatansvar
inklusive försäljning, projektgenomförande samt kundleverans. Exempel inkluderar alla stora
amerikanska och europeiska Aerospace-företag, så som Airbus, Boeing, Lockheed Martin,
ULA samt Thales. Innan Ruag jobbade Andreas som projektledare inom Autoliv med utveckling
av kamerasystem och algoritmer för automatiserad förarassistans hos personbilar. Exempel på
kunder är BMW, Mercedes och Porsche. Andreas bor i Linköping och har civilingenjörsexamen
i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköpings universitet.

"För att ett modernt industriellt företag ska vara framgångsrikt krävs det att man är effektiv och
snabb i sin problemlösning. Med tanke på det, är det lätt att från det industriella perspektivet se
värdet som XMReality kan bidra med." säger Andreas Jonsson. "Jag är övertygad om de
produkter och tjänster som XMReality har i sitt utbud är nödvändiga och blir allt viktigare i ett
effektivt samarbete mellan alla olika aktörer på marknaden. Det ska bli enormt spännande och
roligt att bli en del av XMReality och bidra till dess framtida utveckling och framgång".

”Andreas stora erfarenhet från internationella affärer med industriella kunder är mitt i prick för
XMReality och vår framåtriktade ambition. Att Andreas dessutom har erfarenhet från liknande
system som vår Remote Guidance lösning där videoströmmar analyseras, används som
beslutsstöd samt kommuniceras till en användare är ytterligare styrkor vi värdesätter. Jag är
mycket nöjd med denna rekrytering och ser verkligen fram emot att få honom på plats.” säger
Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av
tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det
inkluderar:

• En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på
distans, som om man vore där

• Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
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• Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för
klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så
kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på
distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller
förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel,
Heineken och Saab är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information,
besök: www.xmreality.com 

https://xmreality.com/

