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Pressmeddelande från LightAir AB (publ) 

Stockholm den 19 oktober 2018 
 

LightAir förstärker med ny Försäljnings- 
och Marknadschef från Whirlpool   

  

LightAir förstärker organisationen med en ny Försäljnings- och Marknadschef med ett 

stort kunnande från konsumentelektronik och större återförsäljare inom branschen. 

Mikael Pérez kommer närmast från rollen som nordisk Marknadschef på Whirlpool där 

han har ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar.  

Under de kommande tolv månaderna planeras lanseringar av ett flertal nya luftrenare. Det 

är starten på LightAirs introduktion av luftrenare baserade på den nya CellFlow-teknologin. 

Produkterna passar marknaden bra och stöttas av en genomgripande marknads- och 

kommunikationsplan. Nu ansluter Mikael Pérez som ny Försäljnings- och Marknadschef för 

LightAir. Mikael kommer från en roll som nordisk Marknadschef för Whirlpool och tar med 

sig kunskap från internationella lanseringar genom relevanta kanaler. Utöver det drar 

LightAir nytta av Mikaels omfattande kontakter inom nordisk elektronikhandel och 

erfarenhet av att arbeta med flera av de mest tongivande återförsäljarna.  

 

Samtidigt förstärker LightAir försäljningen genom att anställa Stefan Ekvall som Account 

Manager. Stefan har under flera år jobbat som försäljningschef på Elgiganten Sverige samt 

som nordisk försäljningschef för hemelektronik på Power.   

 

”Vi blir en starkare organisation med Mikael och Stefan på plats i teamet. Deras 

erfarenheter kommer väl till pass då vi den närmaste tiden introducerar flera 

kompletterande produkter och ökar vårt arbete med marknadsföring genom vårt nätverk av 

distributörer”, säger Joakim Hansson, VD i LightAir. 

 

För ytterligare information kontakta:  

 
Joakim Hansson 
VD, LightAir AB (publ) 
070-961 56 10 
joakim.hansson@lightair.com 
 
 
 
 
Offentliggörande: 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 

19 oktober 2018 kl. 10:30 CET. 

Om LightAir 
LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja 
effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade 
teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet 
LAIR MTF. Läs mer på www.lightair.com. 
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