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Dhruv Singh ny affärsområdesansvarig för Crunchfishs 
lösningsområde Nearby 
 
Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att Dhruv Singh, sedan tidigare verksam som 

affärsutvecklare i bolagets team i Indien, har utsetts till ny affärsområdesansvarig för Crunchfishs 

lösningsområde Nearby. I detta affärsområde finns Crunchfishs lösningar för hur man med sin 

mobiltelefon kan upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten och 

nyttja att mobilen är just mobil och inte en stationär dator. Crunchfish har 14 patentsökta 

uppfinningar inom området varav 12 blivit beviljade. Dhruv Singh tillträder sin nya roll med 

omedelbar verkan.  

 

 
 

”Sedan Dhruv började arbeta för Crunchfish har han, förutom att agera top model för oss, arbetat hårt med 

affärsutvecklingen på den indiska marknaden. Han har visat en god förmåga att kunna hitta nya 

affärsmöjligheter och därför ger vi honom nu möjligheten att vidareutveckla vårt affärsområde Nearby. Det 

är ett område där vi har avancerade lösningar för hur man i sociala sammanhang kan använda sin mobil 

för att upptäcka och kommunicera med andra människor. Till exempel kan de kopplas till dejtingappar för 

att kunna hitta andra singlar på uteställen eller till karriärsajter för att hitta inköpschefer på en stor mässa 

– helt enkelt ges användaren superkrafter för att förstå mycket mer om omgivningen än vad som är möjligt 

med sinnena. Med Dhruvs sinne för att hitta nya affärsmöjligheter på den indiska marknaden ser vi en fin 

potential inom Nearby”, kommenterar Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

mailto:ir@crunchfish.com
http://www.crunchfish.com/
https://www.crunchfish.com/mobile-payments/social-applications/
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Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB 

+46 708 46 47 88 

joachim.samuelsson@crunchfish.com  

 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager 

+46 733 26 81 05 

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com  

 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 

 

Om Crunchfish – crunchfish.com 

Crunchfish är ett techbolag med patentsökta lösningar för digitala kontanter som kan integreras både med 

betalningsrälsen eller mobila plånböcker. Lösningarna är globalt skalbara och gör digitala betalningar mer robusta 

eftersom riskerna med störningar och driftstopp elimineras. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts 

till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. 

Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är sedan 2016 

noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien. 
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