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Nystartad hub möter marknadens accelererade rekryteringsoch konsultbehov inom e-handel
Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT
och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla
sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde
för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest
snabbväxande områden.
- Många bolag behöver i högre grad än tidigare digitalisera sin affär och söker guidning kring
plattformar, kompetenser, kundupplevelse, affärsmodeller, organisatoriska uppdelningar
och ansvar. Hur resonerar du som kund kring konverteringsmål och hur formar eller
kompletterar du ett skräddarsytt growth team? Med vår nya hub vill vi ta ett mer samlat
grepp kring kompetenser som behövs för en lyckad e-handel och på så sätt lyfta våra
kunders digitala affär, säger Ulrica Ekeroth, Head of Business Development Wise Group.
E-handelsmarknaden i Sverige omsatte cirka 87 miljarder SEK under 2019, med en prognos
från september 2020 på en ökning med 33 procent helåret 2020*. Med Wise IT:s kompetens
inom utveckling/ux och business intelligence, KiMM:s spetskompetens inom digital
marknadsföring och kommunikation, och SalesOnly:s faktabaserade säljexpertis frigörs både
kund- och kandidatnytta i en enorm marknad.
-

Vi vet att agila team med nischade samverkande kompetenser är avgörande för en
lönsam digital affär. För att möta våra kunder i deras behov ställer vi som bolagsgrupp
om på motsvarande sätt. Genom vår marknadsunika affärsmix som en grupp med
nischade bolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter kan vi
förenkla kompetensförsörjningen för nya köplogiker hos våra kunder genom att själva
sätta
ihop
specialistteam
med
expertkunskap
kring
målgrupp
och
kandidatmarknaden kopplat till e-handel. Detta gäller vare sig det sedan handlar om
att ta in konsulter eller att rekrytera hela team till våra kunder, säger Ingrid Höög
Koncernchef Wise Group.
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*Källhänvisning: https://dhandel.se/wp-content/uploads/2020/02/e-barometern-arsrapport-2019.pdf
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