Agillic ansætter tidligere Sitecore direktør Kim Elsass til at accelerere
væksten i Europa gennem styrkede partnerskaber
København – 07. august, 2018 – AGILLIC A/S (Nasdaq First North Copenhagen: AGILC) annoncerer i
dag, at selskabet har ansat Kim Elsass som Head of Global Partner Programs. Kim Elsass kommer fra en
stilling som Executive Vice President i softwarevirksomheden Sitecore. Han tiltrådte stillingen 1. august
2018.
Kim Elsass er en erfaren leder og kommer fra en af Danmarks største successer indenfor udvikling og salg af
software. Kim Elsass har været ansat i softwareselskabet Sitecore i mere end 10 år, og selskabet er i den
periode vokset til flere end 1.200 medarbejdere over hele verden. I sin tid hos Sitecore har Kim Elsass haft flere
positioner, bl.a. som Chief Operating Officer (COO).
Jesper Valentin Holm, CEO, udtaler: ”Med ansættelsen af Kim Elsass sætter Agillic nu yderligere tryk på
udviklingen af vores forretning ved at øge selskabets internationale engagement og fokus. Agillic driver salg
gennem partnerskaber og direkte salg og tidligere på året ansatte vi Thomas G. Andersen, der også kommer fra
Sitecore, som Salgsdirektør med ansvar for Nordics og Mike Weston med ansvar for UK., Med ansættelsen af
Kim styrker vi nu markant vores niveau på partnerdelen, og samtidig accelerer vi vores
internationaliseringsaktiviteter.
Kim Elsass skal til en start fokusere på at styrke partnerrelationerne og øge salget i Benelux, Tyskland, Østrig og
Schweiz, ligesom han vil arbejde tæt sammen med det engelske kontor. Partnerprogrammerne vil bl.a.
indeholde nye træningsprogrammer med fokus på både salg og leverance, samt en række marketing initiativer.
Det er ambitionen at knytte eksisterende og nye partnere endnu tættere til Agillic ved at øge deres engagement
og commitment til Agillic.
Jesper Valentin Holm, CEO udtaler: ”Vi tror på, at ved at arbejde endnu tættere med vores eksisterende
partnere, kan vi øge deres engagement hos Agillic. Vi tror også, at den mest effektive måde at tiltrække nye
kunder på, er ved at vise hvad vi gør med partnere. Action speaks louder than words som man siger, og det vil vi
gerne levere på. Det kræver en stærk leder med stor erfaring inden for kundepleje og relationsopbygning, og
netop den disciplin mestrer Kim Elsass som få”.
Kim Elsass, Head of Global Partner Programs udtaler: “Det er et fantastisk spændende tidspunkt at komme
ombord hos Agillic. Selskabet har et attraktivt og efterspurgt produkt, og markedet for AI-drevet marketing
automation er i hastig vækst. Det er ikke ulig, hvad vi så i Sitecore på samme tidspunkt i deres udvikling, og den
rejse gentager jeg gerne. Agillic har en fokuseret strategi og et stærkt team med nogle fantastiske mennesker.
Jeg skal bidrage med at gøre vores partnere endnu bedre til at udnytte Agillic’s fordele og kompetencer, så flere
af vores kunder vil bruge platformen. Det vil medføre accelereret vækst for vores partnere og naturligvis for
Agillic.”
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Om Agillic A/S
Agillic hjælper marketingafdelinger med at få mest muligt ud af data og omsætte det til relevant og personaliseret
kommunikation, der skaber stærke relationer mellem mennesker og brands. Vores platform bruger AI (artificial
intelligence) til at analysere data og til at skærpe den forretningsmæssige værdi af kundekommunikationen. Ved
at kombinere datadrevet kundeindsigt med evnen til at eksekvere personaliseret 1-1 kommunikation giver vi
vores kunder et forspring i kampen om at vinde markeder og kunder. Det gør vi blandt andet for Banco
Santander, Egmont Publishing, Matas, Vita og Storytel.
Agillic har udover hovedkontoret i København, salgskontor i London, England og en udviklingsenhed i Kiev,
Ukraine.
For yderligere information, se venligst www.agillic.com

