
	

	

 
        

  
Pressmeddelande 2018-06-26 
	

ISBJÖRN rekryterar exportsäljare från Houdini 
 
Beatrice Archer har utsetts som ny exportsäljare för ISBJÖRN of Sweden och tillträder den 1 augusti. 
Beatrice kommer att ansvara för exportmarknader som Schweiz, Tyskland och Österrike samt nya 
marknader. Beatrice Archer kommer närmast från Assistans i balans där hon har arbetat som 
teamchef, och dessförinnan som Export Manager på Houdini liksom Sales Area Manager på 
Babybjörn. 
 
- Beatrice är en drömrekrytering med sin bakgrund inom sport, outdoor och barnprodukter. Hon har en 
gedigen erfarenhet och kunskap av att arbeta mot stora och viktiga exportmarknader liksom inom sälj-, 
marknads- och  ledningsgruppsarbete säger Maria Frykman Forsberg, vd för ISBJÖRN of Sweden. Vi ser 
mycket fram emot att få Beatrice ombord. 
 
- Att få börja arbeta på ISBJÖRN när de är inne i 
en fas där de både kikar på nya marknader, 
fördubblar omsättningen de senaste två åren, 
snart genomför en ny varumärkesresa samt till 
hösten levererar den bästa kollektionen i 
företagets historia någonsin kan inte vara annat 
än superspännande. Jag längtar efter att få 
förvalta mina kunskaper på ett företag som har 
marknadens bästa funktionskläder för barn – 
och personer som jag vet att jag kommer att 
trivas väldigt bra med, säger Beatrice Archer, ny 
exportsäljare på ISBJÖRN of Sweden. 
  
Namn: Beatrice Archer 
Ålder: 46 år 
Bor: I Salsjö-boo. Uppvuxen i Schweiz och har bott i Sverige i 19 år. 
Intressen: att åka skidor, åka båt i skärgården och vara ute i naturen med familjen 
Aktuell som: ny exportsäljare på ISBJÖRN of Sweden 
 

 



 
Följ gärna ISBJÖRN of Sweden på Cision, Facebook och Instagram.  

Välkommen att kontakta oss för mer information: 
Magdalena Höglund, Presskontakt, ISBJÖRN of Sweden/Highland PR, tel: 0733 338840  
E-post: magdalena@highlandpr.se  
Maria Frykman Forsberg, vd, ISBJÖRN of Sweden, tel: 076-2244890  
E-post: maria@isbjornofsweden.com 
 
OM ISBJÖRN of Sweden 
ISBJÖRN of Sweden är ett svenskt outdoor- och skidvarumärke som erbjuder marknadens bästa och mest hållbara 
tekniska funktionskläder för barn mellan 0-16 år i kategorierna baby, kids och junior. Företagets vision är att 
erbjuda slittåliga och hållbara kläder i miljövänliga material som motsvarar kvaliteten hos premiumvarumärken för 
vuxna. ISBJÖRN of Sweden grundades år 2005 och har idag återförsäljare i Skandinavien, Europa, Japan och sedan 
hösten 2016 även i Kina. www.isbjornofsweden.com 


