PRESSRELEASE

Norrköping 2020-06-29

Hire Quality etablerar nytt bolag i Thailand
Hire Quality etablerar bolaget, Hire Quality Software Co., Ltd i Thailand med syftet att kunna
erbjuda att lägga ut hela- eller delar av IT-projekt till Thailand. På det sättet erbjuds fortfarande
närhet till kund i Sverige samtidigt som utveckling kan ske till lägre kostnad. Förutom svenska
kunder innebär denna satsning också att Hire Quality erbjuder sina tjänster globalt med främsta
fokus på Europa och Nordamerika. Ansvarig VD för verksamheten i Thailand blir Fredrik Rudberg.
-

Det känns oerhört spännande att nu ha detta på plats. För våra kunder i Sverige kan vi
erbjuda hela- eller delar av projektleveransen från Fredriks team i Thailand vilket innebär 3060% lägre kostnad samtidigt som vi fortfarande har ett nära samarbete med kunden lokalt.
Jag har tidigare haft Fredrik som kollega så jag vet vad han går för. Han är oerhört
kompetent och en garanti för att vi kommer att hålla hög kvalité i vår leverans från Thailand,
säger Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB.
Samtidigt så kommer vi nu också kunna erbjuda våra tjänster globalt vilket gör att vi når helt
andra kunder och projekt vilket förstås är riktigt kul! Att involveras i projekt där vi kan arbeta
med distribuerade team i Sverige och Thailand är stimulerande och spännande både för våra
konsulter i Sverige och i Thailand. I skrivande stund har vi faktiskt redan fått en ny spännande
kund inom logistik som sitter i Australien, tillägger Daniel

Fredrik Rudberg som blir ansvarig för bolaget i Thailand har bott och arbetat i Thailand i 15 år. På den
tiden har han etablerat ett stort värdefullt kontaktnät med vassa utvecklare samt också med
internationella kunder. Han pratar förutom flytande Svenska och Engelska även flytande Thai vilket
är en ovärderlig tillgång. Fredrik är en erfaren IT-arkitekt och utvecklare som närmast kommer från
en central roll på företaget Manao Software i Thailand.
-

Jag ser en enorm potential i detta och har stor tillförsikt inför kommande höst och år trots
nuvarande Coronatider, menar Fredrik Rudberg, VD för Hire Quality Software Co.,Ltd i
Thailand.
Kunder kommer att välja oss som leverantör i både Sverige och globalt. För svenska kunder är
det en stor fördel att vi har svenska kontaktpersoner både lokalt samt i Thailand. För många
andra kunder runt om i världen känner jag att jag redan idag har byggt upp en stark tillit och
förtroende, något som vi kommer att bygga vidare på, berättar Fredrik.
Vi erbjuder helhetsåtaganden av projekt likväl som dedikerade team för våra kunder till ett
fast pris. I och med att jag bott så länge i Thailand har jag mycket kontakter med riktigt
duktiga konsulter här lokalt. Min ambition är att vi är minst 10-20 anställda inom ett års tid,
fortsätter Fredrik.
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Hire Quality AB är ett konsultbolag inom IT- och verksamhetsutveckling vars profilering utgör konsulter med expertis inom sina respektive
områden. Hire Quality är ett företag i stark expansionsfas som idag har ca 45 konsulter i uppdrag på stora- och medelstora kunder.
Omsättningen är ca 55Mkr.

