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Qbrick rekryterar nordisk säljdirektör för 
accelererad tillväxt

Qbrick AB (publ) har rekryterat Henrik Landin till rollen som nordisk säljdirektör. Henrik har en 
gedigen erfarenhet av försäljning och affärsutveckling från flertalet andra SaaS-bolag. 
Rekryteringen är ett steg i att skala upp Qbricks erbjudande inom video och andra snabbt 
växande interaktiva tjänster, som till exempel videoshopping. Henrik tillträder den nyinrättade 
rollen den 1 oktober 2021.

Henrik Landin kommer i rollen som nordisk säljdirektör ansvara för att driva utvecklingen av 
bolagets erbjudande och växande försäljningsorganisation. Henrik är utbildad civilekonom med 
femton års erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling från flertalet andra SaaS-bolag. Senast 
kommer han från rollen som Head of Strategic Growth på Invajo Technologies AB där han arbetat 
sedan 2017. Tidigare har han även ansvarat för att bygga upp Invajos svenska och internationella 
säljorganisationer. Dessförinnan var Henrik Nordic General Manager på online-videobolaget Brave 
Bison.
 
Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
 
”Vi är mycket glada över att välkomna Henrik till oss. Hans erfarenhet av försäljning och 
affärsutveckling från andra SaaS-bolag utgör en stor tillgång när vi nu rustar Qbrick för den snabba 
utveckling som sker inom video. Under det första halvåret 2021 summerade vi en rekordstor 
kundtillväxt om hela 26 procent och genom rekryteringen avser vi öka takten ytterligare.”
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget 
tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera 
live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan 
engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar 
idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och 
koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com
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