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Serieentreprenören Jeffery Wang blir VD för 
Aventuras TicToc Ventures
Serieentreprenören Jeffery Wang har anslutit sig till Aventuras nya samriskbolag TicToc 
Ventures som Managing Director & Co-founder.

Jeffery har ett förflutet som grundare till AI-bolaget Agilynk och filmproduktionsbolaget J-Way. Han 
har även haft seniora roller inom de globala reklambyrånätverken Isobar och Carat, samt det 
kinesiska AI-bolaget iFlytek. Vid sidan av sin roll i TicToc Ventures kommer Jeffery behålla sitt 
engagemang som styrelseledamot i Insyde Software noterat på GreTai Securities Market (GTSM) i 
Taiwan.

Kina har gått i bräschen för influencer marketing och det uppskattas finnas över en halv miljon aktiva 
influencers i landet. Nya trender som “live videoshopping” började som ett fenomen i Kina och 
beräknades omsätta cirka 500 miljarder SEK på kinesiska ehandelsplattformar under 2019.
 
TicToc Ventures är Aventuras satsning inom detta segment, tillsammans med modeaccessoar-
producenten Belton Ltd. TicToc Ventures är en accelerator för influencers att lansera egna 
varumärken på den kinesiska marknaden. Genom sammanförandet av Aventuras och Beltons 
kompetenser skapas en unik plattform som kan driva hela kedjan från koncept till produktutveckling, 
produktion, ehandel, distribution och logistik. TicToc Ventures kommer dela på intäkten från 
varumärkets försäljning samt i vissa fall gå in som delägare i varumärket.
 
Aventuras VD Gustav Åström kommenterar: ”Influencerdrivna varumärken växer kraftigt i Kina och 
globalt. Ett nytt ekosystem och nya affärsmodeller formas snabbt inom detta område. TicToc 
Ventures är Aventuras satsning i denna snabbt växande kategori och vi är exalterade över att Jeffery 
kommer ombord för att leda verksamheten.”
 
”TicTic Ventures är en spännande verksamhet som adderar något nytt till marknaden. Vi blir den 
första internationella aktören på detta område i Kina vilket öppnar för gränsöverskridande samarbeten 
mellan influencers och varumärken i Kina och internationellt. Vi vill ligga i framkant och skapa den 
nya generationens konsumentvarumärken.” Kommenterar Jeffery Wang, tillträdande Managing 
Director för TicToc Ventures.
 
Jeffery börjar sin roll i slutet av juni och kommer vara baserad i Aventuras huvudkontor i Shanghai.
 
TicToc Ventures webbsida: http://tictoc.ventures

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aventura Group AB (publ)
Gustav Åström
VD
Tel: +86 158-0086-2274
Email: gustav.astrom@aventura.group

http://tictoc.ventures/
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Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator. Aventura 
erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom 
marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Sedan start 2011 har Bolaget arbetat med ett brett 
utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura har sitt säte I 
Shanghai, med ytterligare kontor i Hong Kong och Stockholm.
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