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Pindify stärker upp sitt säljteam inför 
internationell lansering 
 
Den digitala plattformen Pindify stärker upp sitt säljteam ytterligare inför 
höstens internationella lansering. Johan Svärd som nyligen tillträtt sin tjänst 
som Chief Commercial Officer får anslutning av Hugo Dozzi som blir Head of 
Relations.  
 
Pindify är en digital marknadsplats för livsstil, underhållning och media där kreatörer och 
innehållskapare samlar allt sitt content på en och samma plats. Här tjänar kreatörer pengar via 
prenumeration, e-handel och finansiella tjänster. Pindify, 
som lanserades officiellt 2018, grundades av Christoffer 
Wallin som också är bolagets CEO. Under fjärde kvartalet 
2019 lanseras Pindify internationellt bland annat genom en 
offensiv kampanj som tagits fram i samarbete 
med Chimney Group och Tailify.  
 
–Det är en stor glädje för oss att Hugo nu kommer till att 
axla rollen som Head of Relations. Han har under sin på 
Pindify varit Chief Operation Officer och gjort det strålande 
jobb som det och vi övertygade att han kommer glänsa som 
Head of Relations också, säger Christoffer Wallin, 
grundare och CEO på Pindify. 
 
Hugo började som agent med uppdrag att signa nya 
användare till Pindify, och blev sedan Chief Operations 
Officer och nu efter två år så tillträder han sin nya tjänst 
som Head of Relations i slutet av september. 
 
Dozzi kommer jobba i team med Johan Svärd som är nyligen insatt Cheif Commercial Officer 
på Pindify, och tillsammans kommer de ansvara för de nordiska länderna och ha sin bas i 
Stockholm. 
–Jag kommer från och med nu jobba mer säljorienterat men även ha ett stort kundansvar. 
Pindify befinner sig just nu i en spännande och expansiv fas, så det kommer bli en hel del 
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resande också efter som vi har många internationella användare, säger Hugo Dozzi, som 
tillträder sin nya tjänst som Head of Relations. 
 
Pindify har idag medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Lviv (Ukraina) och Salt 
Lake City. 
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