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Bineros marknadschef väljer Ipeer
Sveriges största leverantör av Cloud- och serverhosting, Ipeer, anställer Erik Arnberg som
marknadschef. Arnberg kommer från Binero webbhotell där han de gångna fyra åren i samma roll
bidragit till en snabb tillväxt. Valet är en förflyttning i linje med den nuvarande trenden från
traditionell delad hosting till den glödheta företagsmarknaden för flexiblare lösningar såsom Cloud
och VPS, menar Arnberg. Ipeer etablerar därmed ett Stockholmskontor. Bolaget omsatte 2012 ca 50
miljoner kr och räknar med att 2015 ha fördubblat detta.
– Erik har länge skapat grym kommunikation för teknikföretag, och vi har en lång och fantastiskt
spännande historia att berätta. Vi på Ipeer har arbetat med hosting sedan 1997, och aldrig har det
varit mer spännande än nu. Vi erbjuder företagen den IT- kapacitet de behöver till det pris de är
villiga att betala och säkrare än delade lösningar, säger Ipeers vd Johan Hedlund.
– Ipeer är idag en av de erfarnaste, största och mest heltäckande dedikerade leverantörerna av
Cloud- och serverhosting. De har länge imponerat på mig med sin kompetens inom såväl IT som
affärer, det är ett privilegium att få jobba här, säger Erik Arnberg, ny marknadschef på Ipeer.
Ipeer grundades 2006 av familjen Hedlund, som arbetat i branschen sedan Vegasys 1997, senare
Carambole och Active24. Ipeer har sedan starten fokuserat hårt på att erbjuda företag det bredaste
och mest moderna utbudet inom servertjänster; allt ifrån delad hosting till skräddarsydda lösningar,
via de nu så eftertraktade Cloud- och VPS-tjänsterna. Första året omsatte Ipeer ca 6 miljoner kr, 2012
låg omsättningen på ca 50 miljoner kr och 2015 väntas den uppgå till 100 miljoner kr. Marknaden för
hostad infrastruktur beräknas av Parallells* öka från 3,9 till 9,1 miljarder dollar i Europa och
Nordafrika från 2012 till 2015.
Erik Arnberg har som PR-konsult och marknadschef bistått snabbväxande teknikbolag sedan 1999,
bl.a. Jens of Sweden, Loopia och Binero. Han har även varit delaktig i ett flertal SPINN-utmärkelser.

För mer information:
Johan Hedlund, VD, Ipeer, johan.hedlund@ipeer.se, mob. 070-3758261
Erik Arnberg, marknadschef, erik.arnberg@ipeer.se, mob. 070-3987534
*Parallells SMB Cloud Insights EUNA 2012: http://www.parallels.com/smbreport/
Pressbilder: http://www.ipeer.se/pr.php

Om Ipeer
Ipeer är en leverantör av kostnadseffektiva serverhosting-lösningar och molntjänster med hög kvalitet.
Bland företagets kunder finns allt från små företag till stora internationella koncerner, bland annat
Porsche, Vårdapoteket och Svenska Rallyt. Hösten 2006 etablerades Ipeer och har allt sedan dess varit
baserat i Karlstad där både kontor och datacenter finns. I dag finns 40 anställda inom koncernen som
omsätter drygt 50 miljoner kronor per år (2012).

Om Ipeer
Ipeer är en leverantör av kostnadseffektiva serverhosting-lösningar och molntjänster med hög kvalitet.
Bland företagets kunder finns allt från små företag till stora internationella koncerner, bland annat
Porsche, Vårdapoteket och Svenska Rallyt. Hösten 2006 etablerades Ipeer och har allt sedan dess varit
baserat i Karlstad där både kontor och datacenter finns. I dag finns 40 anställda inom koncernen som
omsätter drygt 50 miljoner kronor per år (2012).

