
 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 25 April 2013 

 

Lufthansa utser Håkan Bäverstrand till ny 

försäljningschef i Sverige 

Håkan Bäverstrand blir ny försäljningschef på den svenska marknaden när 

Lufthansa genomför förändringar i ledningen inom försäljningsorganisationen. Med 

mer än 20 års erfarenhet inom försäljning- och revenue management återvänder nu 

Bäverstrand till Sverige för att driva utvecklingen av Lufthansas egen 

försäljningsorganisation.   

Från och med slutet av april kommer Håkan Bäverstrand att vara placerad på Lufthansas 

Stockholmskontor. Bäverstrand började sin karriär på Lufthansa redan 2005 som 

landschef för Sverige. Innan dess arbetade han på KLM i Sverige, Nederländerna och 

Norge och kommer nu ta sig an uppgiften att etablera Lufthansas egen 

försäljningsorganisation i Sverige, som tidigare drivits av SAS.   

”Jag är glad över att ännu en gång få ansluta mig till det svenska Lufthansa-teamet och 

jag ser fram emot utmaningen att etablera och utveckla försäljningsorganisationen som 

efter 15 år nu tagits över från SAS”, säger Håkan Bäverstrand.  

Den nya positionen innebär att Bäverstrand återvänder till Sverige efter att ha arbetat som 

försäljningschef för Lufthansa i Ryssland under de senaste två och ett halvt åren. Maria 

Kowalewska, som haft positionen innan Bäverstrand, kommer att ta över ett annat viktigt 

projekt inom Lufthansa.  

“Vi välkomnar Håkan till vårt svenska team och är tacksamma för att han antar 

utmaningen att utveckla och driva arbetet med Lufthansas försäljningsorganisation på 

denna snabbt växande marknad. Vi är övertygade om att han kommer att göra ett utmärkt 

jobb. Samtidigt vill vi passa på att tacka Maria Kowalewska för ett dedikerat arbete och för 

att ha uppnått goda resultat i svåra tider”, säger Ulrich Link, General Manager för 

Skandinavien, Finland och Baltikum på Lufthansa. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Martin Riecken 
Director Group Communications Europe 
Deutsche Lufthansa AG 

+49 69 696 30222    
martin.riecken@dlh.de 
http://presse.lufthansa.com 
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