
Jetty AB: Första kund i Finland, ny kund i USA
Jetty AB fortsätter expandera i norden, och har idag tecknat avtal med första kunden i Finland. Samtidigt har Jetty US Inc idag
tecknat sitt första avtal med bolagets nya organisation på plats.

Jetty har idag tecknat avtal med BRQ Vantaa, som arrangerar konsertserier och en festival för klassisk musik. Festivalen är en av de ledande i
Finland i sin genre, och hålls i staden Vantaa utanför Helsingfors.

”Jag är mycket glad över att vi nu skriver avtal med vår första kund i Finland. Vi ser hela norden som vår hemmamarknad, och har sedan
slutet av sommaren bearbetat den finska marknaden. Nu börjar det ge resultat” säger Dan Sonesson, VD för Jetty AB.

Jetty har också gjort sin första affär i USA med bolagets nya organisation där på plats. 

Brandon Schmidt, ansvarig för försäljning Jetty US Inc berättar:

Jetty U.S., Inc. is excited to announce a strategic partnership with Forefront Networks, an events company based in Austin, Texas.  Forefront is
an experiential and entertainment agency with access to a distinct portfolio of live event platforms collectively designed to build connections
between brands and their audiences.

Founded in 2010 as a full-service production company, Forefront's flagship event is the Austin Trail of Lights which brings over 400,000
people to Austin's Zilker Park each holiday season.  Beyond Austin, Forefront is part of the production team behind iconic events such as
BottleRock festival in California, LOCKN' festival in Virginia, and a portfolio of events in Napa Valley including Yountville Live, Taste of
Yountville, Live In The Vineyard, and Live In The Vineyard Goes Country.

"I am thrilled to announce this partnership with Forefront Networks," said Brandon Schmidt who oversees new business initiatives for Jetty U.S. 
”Forefront is a leader in the space producing some of the country's most renowned events. I am pleased that they have chosen Jetty to help
them streamline their operations so they can focus on creating the best experiences for their clients and attendees. This is the first of many
new partnerships on the horizon as we officially launch the Jetty platform in the States." säger Brandon Schmidt.

Jetty meddelade marknaden per den 16 november 2018 att den första affären i USA var gjord. Det var en affär av strategisk vikt. Affären som
nämns ovan är den första affären som vår organisation på plats har gjort och viktig då det är starten på vårt systematiska arbete på den
amerikanska marknaden

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa
evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter, Stockholms Stad och
Dreamhack är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.
Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande
system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 


