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Shane Paladin fra SAP tiltræder som ny administrerende direktør 
i Siteimprove.  
Den danske softwarevirksomhed og markedsleder Siteimprove kan i dag offentliggøre, at Shane 
Paladin overtager rollen som administrerende direktør. Han kommer til fra softwarekæmpen SAP med 
et klart mål om at fortsætte Siteimproves vækst i de kommende år. Stifter Morten Ebbesen rykker op 
til en ny rolle som medlem af bestyrelsen.  

København – 7. juli, 2021– Siteimprove, en global SaaS markedsleder inden for digital marketingoptimering, kan 
i dag offentliggøre at amerikanske Shane Paladin er blevet udnævnt til administrerende direktør. Paladin kommer 
til Siteimprove fra SAP – en førende global software-virksomhed - hvor han var ansvarlig for 19.000 ansatte og en 
omsætning på 4 mia. USD i divisionen ”Services”. Shane Paladin afløser stifteren af Siteimprove, Morten Ebbesen, 
der fremover får plads i selskabets bestyrelse. 

"Det har været en stor ære og et privilegium at lede Siteimprove gennem de sidste 18 år, og jeg ser nu frem til at 
bidrage i min nye rolle," siger Morten Ebbesen og fortsætter:  

"Med Nordic Capital om bord som partner og majoritetsejer har jeg besluttet at overdrage tøjlerne til Shane, som 
passer perfekt til næste vækstfase for Siteimprove. Shane har den strategiske og operationelle erfaring til at tage 
Siteimprove til nye højder."  

Bestyrelsesformand Morten Hübbe hylder Morten Ebbesens næsten to årtier ved roret i Siteimprove og ser frem 
til, at stifteren nu træder ind i bestyrelsen: 

"Morten er en sand iværksætter og innovator, og han efterlader sig en imponerende arv hos Siteimprove. 
Personligt vil jeg gerne takke Morten for hans fantastiske bidrag, og jeg glæder mig til at se ham fortsat være med 
til at forme Siteimproves fremtid som medlem af bestyrelsen,” siger bestyrelsesformand Morten Hübbe og 
fortsætter: 

"Vi er begge meget glade for, at vi har været i stand til at tiltrække Shane til Siteimprove. Han kommer med stor 
erfaring og en dokumenteret og stærk track record. Virksomheden vil blomstre under Shanes ledelse." 

Efter mange år med uafbrudt vækst for Siteimprove, vil Shane Paladins fokus være på at skalere Siteimproves 
globale aktiviteter yderligere. Paladins karriere har strakt sig over alle facetter af virksomhedssoftware – lige fra 
produktudvikling til at stå i spidsen for salgsaktiviteter. 

”Siteimproves evne til ikke bare at få marketing-teknologi til at virke, men til at virke bedre sammen, og til at 
forbedre og vækste deres kunders digitale brugeroplevelser og marketingaktiviteter, er helt unik. Nu skal vi bygge 
videre på det fundament og levere endnu mere værdi til vores kunder og partnere, mens vi samtidig øger 
kendskabet til Siteimprove i markedet,” siger Shane Paladin, ny administrerende direktør for Siteimprove, og 
uddyber: 

 
 
"Nøglen til skalering af virksomheder sker gennem at sikre kunderne maksimal værdi af deres data og 



teknologiinvesteringer, og netop det hjælper vi med at gøre. Siteimprove leverer state of the art globale løsninger, 
og kunne lige nu ikke være i en stærkere eller bedre position til vokse yderligere. Personligt ser jeg frem til at 
arbejde tæt sammen med alle medarbejdere for at realisere det fremtidige globale vækstpotentiale for denne 
store danske virksomhed.”  

Med Siteimprove har digitale marketingfolk adgang til unikke data og kontekstualiseret vejledning til at 
understøtte deres optimeringsindsats på tværs af discipliner som SEO, PPC, tilgængelighed og mere - en opgave, 
der ellers ville være kompleks og tidskrævende. Som Paladin forklarer: "Siteimprove er ikke blot med til at 
demokratisere adgangen til internettet, men er også med til at skabe virkelig enestående digitale kundeoplevelser 
på tværs af platforme."  

Under Paladins ledelse vil Siteimprove fortsætte sine ambitiøse kurs. Selskabet forventer at øge omsætningen 
markant og indtage en global føringsposition i sit marked. Det skal blandt andet ske gennem øget investering i R&D 
og kundesucces, og via lanceringen af supplerende tjenester, der gennem ekspertvejledning kan hjælpe kunderne 
med at skalere deres digitale marketingindsats. 

Om Siteimprove  

Siteimprove er en global leverandør af digital marketingoptimeringsteknologi, der forbedrer førende brands 
digitale marketingindsats. Siteimprove Digital Marketing Cloud demokratiserer adgangen til internettet og giver 
digitale marketingfolk indsigt til at optimere deres marketingaktiviteter og kundeoplevelser, og levere maksimal 
ROI - på tværs af digitale kanaler. Siteimprove har mere end 600 medarbejdere spredt over 15 lande og hjælper 
mere end 7.200 kunder med at nå deres digitale potentiale, og omsætter i dag for mere end 100 mio. USD. Læs 
mere på  Siteimprove.com. 
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