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PRESSMEDDELANDE, tisdagen den 5 april 2022 
 

World of Volvo väljer CombinedX-bolaget Ninetech 
World of Volvo – en storsatsning från Volvo Group och Volvo Cars – kommer 
att bli en mötesplats i Göteborg där någonting alltid är på gång; allt ifrån 
permanenta och temporära utställningar av fordon till föreställningar, 
upplevelser och möten. 

Byggnaden kommer stå klar under 2024 och vara en viktig del av Volvos globala 
varumärke. CombinedX-bolaget Ninetech har fått förtroendet att vara digital partner i 
denna spännande satsning. Samarbetet inleddes under 2021 med ett UX-inriktat 
konceptarbete kring World of Volvos framtida externa webbnärvaro. En första version 
av worldofvolvo.com kommer se dagens ljus senare i år. 

- ”Vi är stolta och glada över att World of Volvo valt oss som digital partner. Våra 
erfarenheter inom Digital Experience-segmentet kommer väl till pass, tillsammans 
med vårt helhetsgrepp kring strategi, UX, design, arkitektur och utveckling. Vi har haft 
ett otroligt fint samarbete hittills och ser fram emot allt spännande som kommer ske 
kommande år.”, säger Jonas Aronsson, VD på Ninetech AB.. 

En ”perfect match” 

- ”Vi har ett väldigt bra samarbete med Ninetech. Deras digitala expertis och våra höga 
ambitioner för World och Volvo är en perfect match.”, säger Ulrika Sandford, 
marknads- och kommunikationschef på World of Volvo. 

Information om World of Volvo kommer löpande att släppas under året. Vi ser fram 
emot att få berätta mer om detta när de första digitala lanseringarna ser dagens ljus. 

FÖR MER INFORMATION 
Jonas Aronsson, VD, Ninetech AB, jonas.aronsson@ninetech.com, 0730-77 56 11  
 
KONTAKTPERSONER 
Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34 
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60 
 
 
Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen 
den 5 april kl. 15.30 CET. 
 
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market 
med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och 
telefonnummer 08-121 57 690. 


