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BLUEAIR TILLKÄNNAGER NY
FÖRSÄLJNINGS- OCH
MARKNADSFÖRINGSORGANISATION
Stockholm, 23 augusti, 2015 – Blueair, världsledande inom luftrening i hemoch arbetsplatsmiljö, har tillkännagett nya anställda samt organisatoriska
förändringar i sin försäljningsgrupp: en avspegling av företagets
världsomfattande tillväxt på marknaden för inomhushälsa.
Blueairs nya organisation innefattar två regionala affärsområden: Asien (utom
Kina) och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Blueair Asien kommer att
ha sitt säte i Hongkong och ledas av Jonas Holst, medan Blueair EMEA har sitt
högkvarter i Stockholm och drivs av Cecilia Liss.

Både Liss och Holst rapporterar till Niklas Wakeus i hans egenskap som chief
executive officer (COO) för Blueair.
– Blueair har varit banbrytande och levererat innovativa lösningar för
inomhusluftrening som förbättrar konsumenternas hälsa och välmående med
högkvalitativ effektivitet och funktionalitet, säger Niklas Wakeus.
– Vår toppklassiga luftreningsteknologi har lett till växande efterfrågan för
våra produkter, och vi har svarat med att sätta förträffliga nya säljgrupper på
plats för att låta Blueair dra nytta av de utökande möjligheterna som föds ur
en marknad och flera regioner i ständig förändring, samt kommande nya
produktkategorier.
Blueairs nya struktur bidrar med omfattande internationell erfarenhet till
såväl försäljnings- som marknadsföringsrollerna. Cecilia Liss har en bred
bakgrund inom marknadsföring, försäljning och drift i vitvaruindustrin, medan
Jonas Holst har arbetat med internationella försäljningar inom Blueair i
många år och tar med betydande kännedom om produkter och försäljning till
sin chefsroll på den asiatiska marknaden.

Sold in over 50 countries around the world, Blueair delivers home and office
users more clean indoor air for enhanced user health and wellbeing faster
than any competing air purifier thanks to its commitment to quality, energy
efficiency and environmental care. A Blueair air purifier works efficiently,
silently to remove 99.97% of allergens, asthma triggers, viruses, bacteria and
other airborne pollutants.
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