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Tradedoubler utser François Pacot till Chief Technology
Officer

Stockholm, 16 november 2017 – Tradedoubler tillkännager idag utnämningen av François
Pacot till Chief Technology Officer. Pacot började på Tradedoubler i december 2016 när
koncernen förvärvade R-Advertising, ett e-postmarknadsföretag, där han är VD.
Pacot kommer att ansvara för Tradedoublers strategiska produktutvecklingsriktning.
Med utnämningen kommer Tradedoubler öppna ett nytt produktutvecklingsnav i Aix-enProvence, Frankrike. Det nya navet kommer fokusera på utvecklingen av en ny
användarplattform och nya funktionaliteter som kan öka intäkterna för våra kunder och
partners. Utvecklingsavdelningen i Stockholm kommer fortsätta att arbeta med
Tradedoublers kärnplattform, spårning och data.
“François Pacot är en stark produktstrateg. Med utnämningen som CTO och inrättandet
av ett andra produktutvecklingsnav säkerställer vi att Tradedoubler fortsätter att sätta
marknadsstandarden inom affiliate- och prestationsbaserad marknadsföring”, säger
Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler.
Innan Tradedoubler och R Advertising, grundade Pacot RoyalCactus, ett ledande
mobilspelsföretag. Han har en magisterexamen i teknik från Télécom Bretagne i
Frankrike och en Marketing Certificate-examen i marknadsföring från the University of
California, Irvine.
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För ytterligare information, kontakta:
Andrea Schätzl-Naeve, Digital Marketing and Communication Manager
press@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring
och teknologi. Kombinerat 18 års digitalmarknadsföring och kompetens, global närvaro
och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda
prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i
Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess
utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor
genom sitt eget verktyg ADAPT. Bland Tradedoublers annonsörer finns Accor, Microsoft
Store, HP och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information
finns på www.tradedoubler.com
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