Konsult inom strategisk marknadsföring inom fintech,
spelbolag och e-handel
Gustaf har arbetat med analys, försäljning- och affärsutveckling i seniora roller på olika företag i Sverige och
internationellt inom media, spelbolag, e-handel och fintech. Han har även gedigen erfarenhet av planering
och köp av media där han arbetat med både online, TV, radio och print.
Gustaf har drivit egna bolag och har stor erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete som
interimskonsult. Han drivs av ett fokus på mätbarhet, lönsamhet och resultat och värdesätter tydlighet,
ansvarstagande och passion i sitt arbete och bland sina kollegor. Som person upplevs Gustaf som erfaren,
målinriktad, analytisk och kreativ.
Kunskapsområden
- Digital närvaro och positionering: Köpt och förtjänad exponering, sociala medier, såväl strategi
som genomförande. Hantering, analys och optimering.
- Medieköp, planering: Senior strategisk och taktisk erfarenhet av medieköp och planering inom
samtliga huvudmedier med huvudfokus på TV, Internet och radio med tydliga mål och kontinuerlig optimering jämte företagets försäljningsmål och övriga KPI’er.
- Digital produkt och tjänsteutveckling: Att med bas i företagets produkt eller tjänst jämte kundresan förvalta och utveckla genom att analysera beteenden, KPI’er och transaktionsprocesser för att
höja användarupplevelsen, kundvärdet, lojalitet och livslängd.
- Den digitala kundresan och CRM: Analysera och eller Initiera med följande optimering av hela eller
delar av den digitala kundresan.
- Försäljning: Komplexa försäljningslösningar inom B2C, B2B, försäljnings- och distributionsstrategier
både nationellt och internationellt. Omsätta strategiska affärsplaner i operativt arbete; bygga och utveckla nya och befintliga säljteam.
Verktyg/IT-kompetens
- Lång erfarenhet av hanterings- mät- och analysplattformar som Adform och Google med flera
- MS Office Suite med avancerade kunskaper i Powerpoint, Excel och Word
Sektorer: online gambling, e-commerce och fintech med fokus på B2C
Utbildningsnivå: Fil kand I ekonomi och medieteknik.
Geografisk täckning: Stor-Stockholm och distans / deldistans
Ersättning: Diskuteras beroende på omfattning
Interimskonsult nr: 3583
Kontakt: För information om denna konsult kontakta Magnus Wallén, 0702-687420 eller
Peter Berg, 0702-955578.
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