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Nexer Data Management utsågs till
"Marketing Partner of the Year for
Europe" av Stibo Systems
Vid 2021 års Partner Awards utsåg Stibo Systems, marknadsledare inom PIM
& MDM, Nexer till " Marketing Partner of the Year for Europe". Partner
Awards delas ut till partners som Stibo anser spelar en avgörande roll för att
säkerställa att deras kunder får ut det mesta av sin data managementlösning. Priset tillkännagavs vid det årliga MDM-eventet Connect den 2
november.

Nexer är en av ett 60-tal exklusivt utvalda partners till Stibo Systems i
regionen och har varit implementeringspartner sedan 2011. Idag är Nexer
den enda nordiska Stibo Systems Enterprise-partnern som även har
huvudkontor lokalt.
”Vi är mycket stolta över att ha blivit utsedda till Marketing Partner of the
Year for Europe av Stibo Systems. Vi har ett nära partnerskap och ett bra
samarbete med Stibo Systems som är mycket givande”, säger Fredrik Larsson,
Business Unit Manager, Nexer Data Management.
”Vi delar synen på hur viktigt det är att möta marknaden med relevant
information om olika utmaningar och möjligheter som företag har inom data
management och vad vi, som experter och rådgivare inom området, kan
erbjuda. Enligt mig handlar marknadsföring mycket om att lyssna på, relatera
till, kommunicera med, och om möjligt påverka sin marknad. Att få denna
bekräftelse på att vår partner tycker vi gör detta bra tillsammans, känns roligt
och inspirerande. ”, säger Anna Enarsson, marknadschef, Nexer Data
Management.
Just nu är många företag inne i en digital transformation och blir mer och mer
datadrivna, samtidigt som kraven på att redovisa mer data inom hållbarhet
och miljöpåverkan ökar från både konsumenter och regelverk.
"Det är här Nexer kommer in. Man behöver en partner som inte endast
erbjuder att implementera en flexibel och skalbar teknisk plattform, utan en
strategisk partner som även kan agera rådgivare och stötta arbetet med att
utveckla effektivare processer och en vinnande master data-strategi. Det är
det vi på Nexer Data Management erbjuder och vill nå ut med”, avslutar Anna
Enarsson.
Bland de kunder som Nexer Data Management arbetar med finns Husqvarna,
Ahlsell, Mekonomen, Salling Group, SKF och Oatly.
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Om Stibo Systems:
Stibo Systems erbjuder datadrivna företag masterdata management-lösningar
för att hantera företagets strategiska information centralt och för att skapa
och leverera datatransparens. Detta gör det möjligt för företag att arbeta mer
effektivt, ta snabbare och smartare beslut för att optimera sina affärs-, miljöoch sociala resultat.

Nexer is a tech company deeply rooted in the Swedish heritage of
entrepreneurship and innovation, with a global presence and delivery. Nexer
has kept customers one step ahead for over 30 years, with cutting-edge
services in strategy, technology and communication. Today, some of the
largest, most demanding companies in the world rely on Nexer's dedication
and expertise within digitalisation, artificial intelligence, IT and R&D. The
company has long-term partnerships with market-leading platform
providers, and we have been appointed as Microsoft Country Partner of
the Year in Sweden and Brazil – twice.
Nexer has 1,900 experts in 10 countries. The company is a part
of the Danir group, a Swedish privately held company with 8,000 employees
in 16 countries. Before 2021, Nexer operated under the name Sigma IT.
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