
Jays förstärker sitt 
kommersiella team

För mer information, kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Martin Nilsson, Fredrik Sjölander och Christopher 
Danielsson har anställts av Jays med försäljning och 
affärsutveckling som huvudfokus. 

Martin Nilsson är civilekonom och har mer än 15 års 
erfarenhet av försäljning och marknadsföring, bland annat 
från hörlursbranschen. Han kommer närmast från en 
position som Marketing Manager på Brunngård Group AB.

Fredrik Sjölander är ekonom och har lång erfarenhet inom 
försäljning och retail. Han kommer senast från positionen 
som Head of Retail & Online på Jabra.

Christopher Danielsson är civilekonom och har arbetat med 
försäljning sedan 2008, varav flera år inom mobiltillbehörs- 
och hörlursbranschen. Han kommer närmast från en 
position som Senior Sales Manager på Jabra. 

“Martin, Fredrik och Christopher har alla lång erfarenhet av 
försäljning och med deras varierande kompetensområden 
i kombination med deras brinnande engagemang och 
förmåga att skapa relationer är jag övertygad om att Jays 
kommer kunna möta marknadens krav.” Säger Henrik 
Andersson, VD, Jays AB (publ).  

Samtliga nyanställda rapporterar till VD och tillträder 
mellan november 2017 och januari 2018.   

Svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) kompletterar sitt kommersiella team 
med tre stycken nyckelpersoner inom försäljning och affärsutveckling för att 
kunna möta marknadens krav och bygga kanalstrategier i respektive region. 

JAYS is a global Swedish brand that exists to create engaging 
experiences based on a genuine belief in everyone’s right to great 
sound. A JAYS product is a statement of true care for its user. Jays AB 
(publ) has a heritage of simplicity that permeates everything it does, 
and renders products that are intuitive, timeless and built to last. The 
company’s promise is devotion to authenticity and rigorous attention 
to details through design and engineering excellence. 

Jays AB (Publ) is listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, 
Sweden. Certified Advisor is Remium Nordic AB. 
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