Svenska IT-säkerhetsföretaget Cuebid i stark tillväxt
Systemintegratören och tjänsteleverantören Cuebid satsar på ökad närvaro i södra
Sverige och öppnar nytt kontor i Malmö. VD för den nya verksamheten blir Thomas
Johnson som har lång erfarenhet av att bygga upp och leda verksamheter. Han har
tidigare jobbat på Telia Mobile, ÅF och Network Services.
Den svenska koncernen Cuebid är i stark tillväxt och har etablerat sig som en ledande
systemintegratör och tjänsteleverantör inom Nätverk, IT-säkerhet, Cloud, Server/Storage.
Cuebid startade 2009 och har varit baserade i Stockholm, men har nu även slagit upp
dörrarna i södra Sverige.
Cuebid har redan flera kunder i södra Sverige men för att kunna erbjuda bästa möjliga
servicegrad är det viktigt med bra lokal närvaro menar koncernens VD Johan Malmberg.
Öppnandet av Cuebids kontor i Region Syd ligger i linje
med den tillväxtplan som bolaget har satt, och inom kort
kommer ytterligare ett strategiskt kontor att öppna.
Cuebid fick hösten 2016 mottaga Dagens industris
utmärkelse – Di Gasell 2016 som ett bevis på ett snabbt
växande företag med god lönsamhet. Cuebid siktar på
att omsätta cirka 100 miljoner kronor under 2018.
-Anledningen till att jag antar denna utmaning är att jag
ser att Cuebid har något väldigt spännande på gång,
samtidigt som jag tror att det finns en lucka i marknaden
för en mindre integratör med hög kompetens och
servicegrad. Cuebid är ett företag som besitter en
extrem kompetens och erfarenhet inom sitt område, och
nu blir det min uppgift att förstärka vårt team här i södra
Sverige. Jag tror att vi tillsammans kommer kunna föra
ut Cuebids samlade erbjudande väl här i regionen,
säger Thomas Johnson, VD för Cuebid Syd AB.
-Vi har under en lång tid arbetat med kunder över hela landet, mycket tack vare det
Operations Center vi byggt upp genom åren. Men ibland behövs det ett starkt lokalt team för
att kunna erbjuda de sista procenten i en komplex leverans. Region Syd är en av de större
marknaderna i Sverige och vi vill givetvis kunna erbjuda våra kunder i regionen samma
närvaro som vi erbjuder våra kunder i Stockholm säger Johan Malmberg, VD och grundare
av Cuebid Holding.

För mer information eller om du vill du komma i kontakt med Cuebid:
- VD Cuebid Syd – Thomas Johnson, thomas.johnson@cuebid.se, +4672 722 77 33
- VD Cuebid Holding – Johan Malmberg, johan.malmberg@cuebid.se , +4673 520 71 47
- Marknads Direktör – Anton Hanserkers, anton.hanserkers@cuebid.se, +4673 520 77 93

