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Pindify knyter till sig John Jaxon Huffman 
– ska ansvara för expansionen i Nordamerika 
 
Den digitala plattformen Pindify har ökat antalet användare väsentligt sedan i våras. Nu 
rustar man också för expansion i USA och rekryterar John Jaxon Huffman som 
kommer att få ansvar för Pindifys expansion i  Nordamerika. 
 
John Jaxon Huffman har lång erfarenhet från tech-, finans- och upplevelsebranschen där han 
bland annat varit verksam i företag som Disney, Universal, Ford, Oprah Winfrey Show och 
många fler. 
– Min uppgift är att skapa nya affärsmöjligheter för Pindify i 
USA. I mitt nätverk finns många aktörer som kan bli perfekta 
strategiska partners för Pindify och även användare av 
Pindify. Dessutom hoppas jag kunna knyta samarbeten 
mellan investorer och Pindify, säger John Jaxon Huffman, 
som är baserad i Los Angeles. 
 
Pindify är en digital marknadsplats för livsstil, underhållning 
och media där kreatörer och innehållsskapare 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. 
 
Christoffer Wallin, CEO Pindify: 
– I John Jaxon Huffman har vi knutit till oss en av 
branschens stora profiler med lång erfarenhet och stor kunskap. John 
och jag kommer nu att intensifiera arbetet med att expandera i USA 
både vad det gäller användare och strategiska- och finansiella partners. Han har lång och 
gedigen erfarenhet av vår värld och kommer att arbeta nära vår befintliga organisation i 
Europa, säger Christoffer Wallin. 
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Nyligen anställde Pindify också Hugo Dozzi som Head of Relations. Hugo Dozzi har sin bas 
på Pindifys huvudkontor i Stockholm. 
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