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Tradedoubler utser Stewart Emerson till marknads- och 
försäljningsdirektör 
 
Erfaren digital marknadsförare ska bygga säljfokuserad marknadsföring 

 

London and Stockholm – 18 september 2013 – Prestationsmarknadsföringsföretaget 
Tradedoubler, har utsett Stewart Emerson till marknads- och försäljningsdirektör med 
omedelbart tillträde. 
 
Emerson började på Tradedoubler i september 2012 som tillförordnad marknads- och 
kommunikationsdirektör. Nu får han axla den nyskapade rollen som till marknads- och 
försäljningsdirektör. Han kommer fortsätta att rapportera direkt till Tradedoublers vd, 
Rob Wilson.  
 
I sin nya roll på Tradedoubler kommer Emerson vara ansvarig för att skapa och genomföra 
företagets strategiska marknads- och säljplanering samtidigt som han får helhetsansvaret 
för marknadsföring. 
 
Emerson har mer än 15 års paneuropeisk erfarenhet i tunga försäljnings- och 
marknadschefspositioner. Han har förutom i Storbritannien arbetat både i Tyskland och 
Holland. Emerson lärde sig e-handel i grunden under tiden som chef för Online & 
Telesales på tyska T-Mobile i mer än fyra år. Därefter arbetade han som marknads- och 
försäljningschef på mobilteknikföretaget Artilium. I tidigare roller har han även innehaft 
chefspositioner på företag som Philips, Nortel och Vodafone. Närmast före Tradedoubler 
var han vd för Facilitate Digital, ett australiensiskt marknadsteknikföretag. 
 
“Stewart har ett naturligt säljfokus och en djupgående förståelse för digital 
marknadsföring och e-handel i en internationell kontext. Nu kan Stewart implementera de 
strategiska insikter han fått och skapa en verkligt säljfokuserad marknadsorganisation som 
kommer att bli bäst i branschen”, säger Rob Wilson, vd, Tradedoubler. 
 
För mer information: 
Rob Wilson  
President & CEO, Tradedoubler 
Tel: +44 207 798 5866 Email: rob.wilson@tradedoubler.com  
 
 
Om Tradedoubler  
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. 
Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell 
strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest 
framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler 
hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 
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publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan 
vidga sina onlineprogram till mobila enheter. 

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem 
till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, 
ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns 
på www.tradedoubler.com 

 


