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Wise Group startar ett nytt affärsområde SalesOnly
Wise Group startar ett nytt affärsområde med specialisering på rekrytering av säljare. Affärsområdet
kommer att drivas under namnet SalesOnly och inledningsvis att finnas i Stockholm. Vi hoppas och tror
dock på en snabb expansion till våra övriga Wisekontor i Göteborg och Malmö.

- Vi bedömer att det finns en mycket stor potential för bolag som är specialister på detta område. Efterfrågan på
kompetenta säljare är stor i alla typer av konjunkturer. Alla som arbetar i ledande ställning i bolag där aktiv
försäljning är en förutsättning för framgång vet att det är stor skillnad på olika säljares förmåga att skapa resultat.
Den mångåriga kompetens som finns inom Wise Group och K2 Search inom rekrytering av säljare kommer
omgående att kunna tas till vara för att skapa mycket exakta processer. Detta kommer att kunna ge våra
uppdragsgivare möjlighet att snabbt och kompetent rekrytera de bästa säljarna till sina respektive områden, säger
Stefan Rossi, som initialt kommer att ansvara för affärsområdet.

SalesOnly kommer att verka inom alla branscher då vi anser att kompetensen att sälja, både tjänster och
produkter, är helt branschoberoende. Det är rätt talang och personliga egenskaper som är avgörande för att bli en
framgångsrik säljare och det är SalesOnlys specialistkompetens att kunna bedöma detta som kommer att vara
vår konkurrensfördel jämfört med rekryteringsföretag som är generalister.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Rossi, koncernchef & VD Wise Group AB (publ) 070-775 53 39, stefan.rossi@wise.se

Om Wise Group Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/
HR. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra
kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer
lönsamma. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ
OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra dotterbolag är: Wise OnLine
AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, Wise Professionals AB www.wise.se, K2
Search AB www.k2search.se.

