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Stockholm, 2 december, 2020 

 

Comintelli’s VD, Jesper Martell, invald i Council of Competitive Intelligence 

Fellows  

Comintelli’s grundare och VD, Jesper Martell, har blivit inbjuden att gå med i ”Council of Competitive 

Intelligence Fellows 2020”. Genom en medlemsbaserad nominerings- och urvalsprocess valdes Jesper 

som ett erkännande av sina bidrag till att utveckla branschen för omvärldsanalys och 

omvärldsbevakning. Med detta kommer hans omfattande kunskap och expertis inom omvärldsbevakning 

och -analys att fortsätta spridas internationellt. 

”Jag är mycket hedrad och stolt över att bli invald som en CI Fellow eftersom det är kollegor i 

branschen som föreslår och sponsrar nya medlemmar. CI Fellows anses vara lite av ”Hall of Fame” i 

vår bransch och det kommer att vara ett nöje att bidra till detta uppdrag. ”  

- Jesper Martell, VD och grundare av Comintelli. 

Jesper blir medlem i ett nätverk av ledande experter, forskare och specialister inom ”Market and 

Competitive Intelligence”. Medlemmarna är spridda geografiskt och representerar många olika 

branscher, den akademiska världen, myndigheter och ideella organisationer. I år är Jesper Martell den 

enda européen att bli invald och en av få icke amerikanska medlemmar. 

”Jag och mina kolleger i CI Council gratulerar våra nya medlemmar till deras prestation. De 

exemplifierar inte bara vårt åtagande att främja omvärldsbevakning och omvärldsanalys i världen, 

utan de bidrar också med sina insikter och kunskaper i vårt nätverk. Vi ser fram emot deras fortsatta 

ledarskap när vi erbjuder vägledning till företag och organisationer i en utmanande och osäker 

omvärld.” 

- Ordförande för CI Council, Cynthia Cheng Correia, välkomnade de 2020-invalda. 

 

 

Jesper Martell med obelisken som varje medlem får. 
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För ytterligare information 

Jesper Martell 

VD, Comintelli AB 

Telefon: 070 622 98 31 

E-post: jesper.martell@comintelli.com 

 

 

 

 

Om Comintelli AB 

 

Comintelli AB (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-

off från Ericsson. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT. 

 

Bolagets affärsidé är att utveckla och licensiera en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -

analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com). Tjänsten används idag av såväl mindre 

företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare 

navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information 

som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor. 

 

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög 

förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor 

vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna 

affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, 

läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity och Tetra Pak. 
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