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Acconeer rekryterar Anna Aleryd som Marknads- och 
Kommunikationschef  
 
Acconeer har anställt Anna Aleryd som bolagets första Marknads- och Kommunikationschef. Anna 
kommer senast från rollen som Head of Developer Communication vid Sony Corporation. 
 
Genom olika roller inom området teknisk kommunikation under de senaste 12 åren har Anna lång 
erfarenhet av kommunikation och marknadsföring gentemot en teknikfokuserad målgrupp. Senast ledde 
hon ett team med ansvar för kommunikation mot tredjepartsutvecklare och affärspartners. 
Ansvarsområden har inkluderat dokumentation och paketering av utvecklarverktyg, teknisk 
marknadsföring genom en rad kanaler, såväl online som offline, samt ansvar och drift av Sonys webbportal 
inriktad mot utvecklare. 
 
- Med den framgång vi har haft med både vår globala försäljning av utvärderingskit och uppbyggnad av 
vårt distributörsnätverk är det dags för Acconeer att förbättra våra marknadsförings- och 
kommunikationsaktiviteter gentemot våra kunder och partners. Anna kombinerar en stark teknisk 
bakgrund med erfarenheten av kommunikation från en global ledare som Sony, kompetenser som kommer 
vara mycket värdefulla när hon ska lyfta vår kommunikationsverksamhet mot våra distributörer och 
kunder, säger Lars Lindell, vd för Acconeer.  
 
Anna Aleryd tillträder sin tjänst, och plats i ledningsgruppen, den 1 oktober 2019.  
 

 

För ytterligare information kontakta: 
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 
Anna Aleryd, Tillträdande Marknads- & Kommunikationschef, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 
 
 

 
 
 

 

Om Acconeer AB 

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med 
låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, 
avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen 
med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på 
endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom 
robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett 
halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First 
North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller 
via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com 
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