Elvenite expanderar – öppnar kontor i Malmö
Det går bra för IT-bolaget Elvenite som är en del av Combined Excellence. För att möta en ökad
efterfrågan öppnar företaget ett nytt kontor i Malmö. Där räknar Elvenite med att rekrytera en handfull nya
medarbetare under 2020. Etableringen är ett led i Elvenites tillväxtplan, där målet är att dubbla
omsättningen på tre år.
- Det här ger oss goda möjligheter att fortsätta växa, både nationellt och internationellt. Det handlar dels om att säkerställa att vi
kan växla upp befintliga kundrelationer, men även om att vi vill ha kapacitet att kunna välkomna nya uppdragsgivare, säger Johan
Gotting, vd på Elvenite.
Det blir Anders Östgren, med gediget förflutet som projektledare och konsultchef på bl a Intentia och Infor, som kommer att leda
etableringen.
- Jag ser mycket fram emot närheten till kunder och partners. Med ett starkt team i regionen kommer vi att vara en ännu större
drivkraft i livsmedelsbranschens digitala utveckling!

Starkt livsmedelskluster
Elvenite, som grundades i Karlstad 2007, förenar IT och verksamhetsutveckling. Med en tydlig nisch mot livsmedelsindustrin har
Elvenite vunnit förtroende hos en rad ledande aktörer och varumärken.
- Skåne har ett starkt kluster av livsmedelsföretag, och några av de större aktörerna har vi jobbat med i upp till 10 år. Genom att
kombinera kraftfulla affärssystem med avancerad analys har vi hjälpt dom att ta smarta beslut som stärkt deras konkurrenskraft.
Det har spridit sig och gjort att fler är intresserade av våra tjänster, säger Johan Gotting

Ökad internationalisering
Etableringen i Malmö är ett led i Elvenites tillväxtplan som innebär att företaget ska växa även utanför Sveriges gränser. De
senaste åren har Elvenite fått fler och fler internationella kunder vilket gör Malmös geografiska läget extra intressant.
- Det underlättar när vi ska ta oss vidare ut i världen. Kunderna i vår bransch blir mer och mer internationella och det måste vi
kunna matcha för att vi ska nå vår vision att vara en ledare i digitaliseringen av livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln, säger
Johan Gotting.

För mer information:
Johan Gotting, vd i Elvenite, tfn: 076-135 45 01, johan.gotting@elvenite.se

Företagsinformation
Elvenite AB är ett bolag bestående av verksamhetskonsulter operativt i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling. Elvenite
grundades 2007 och omsätter idag över 100 miljoner kronor. Elvenite är Alliance-partner till affärssystemsleverantören Infor.
Elvenite har idag runt 70 medarbetare i Stockholm, Karlstad, Malmö och Oslo. Sedan 2018 ägs bolaget av Combined
Excellence, en koncern med flertalet specialistbolag inom IT. Vi digitaliserar livsmedelsindustrin.
Läs mer på www.elvenite.se
Combined Excellence AB är en koncern för spjutspetsbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi fokuserar på synergier
genom samarbete och växer organiskt samt via förvärv. Koncernen, med sina nischbolag Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech,
Viewbase, Dynamo, Two, Smartsourcing, inTechrity, Sitedirect och Smiling Workplaces omsätter ca 480 Mkr med en snabb
tillväxttakt.
Läs mer på www.combinedexcellence.com

