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Delägarduo driver InTime vidare
Luleåbaserade företaget InTime går nu in i en ny spännande fas. Josefine Åhl, VD och Marina Lahti – båda delägare sedan tidigare – driver bolaget vidare efter det generationsskifte som skedde under våren.
Marina har arbetat på InTime sedan 2009, men hennes första kontakt med bolaget skedde flera år före det.
-Jag var VD på en bokhandel där vi använde InTimes SMS-tjänst för att meddela kunderna att deras beställda böcker hade kommit. Så jag vet vilken
nytta man har av att arbeta med SMS-kommunikation i ett företag. Att idag
kunna ge lika bra och ännu bättre kundservice än den jag själv fick uppleva
känns roligt. Att dessutom gå in som delägare är väldigt spännande.
Josefine kom till InTime 2016 med det gemensamma målet att ta över och
driva bolaget vidare efter Lars Nordström, InTimes grundare.
Trygg överlämning
-Det hela gick väldigt fort, jag tror att vi alla snabbt kände oss trygga med
överlämningen. Det är klart att det är en utmaning att ta över någon annans
bolag, men det har gått över förväntan och vi har vuxit snabbt de senaste
åren, berättar Josefine.
I samband med generationsskiftet slog InTime ihop sig med företagen TellusTalk och SMS Teknik, som ägs av moderbolaget Zapás. Trion utgör tre av
Sveriges mest välkända aktörer inom digitala meddelandetjänster.
-Vi är oerhört glada över att få ingå i denna starka systerskara. Vi sköter verksamheten precis som tidigare, med våra kunders behov i fokus, fortsätter
Josefine.
Tillsammans med Marina tar hon nu InTime in i en ny spännande fas. Varumärket har fått en uppfräschning och framförallt har bolaget arbetat intensivt med målsättning och planering inför framtiden.
800 kunder och tillväxt
-Vi har idag över 800 kunder spridda över hela Sverige och tillväxten har unJosefine Åhl, VD och Marina Lahti
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der de senaste åren tagit rejäl fart. Det här året slår vi rekord vad gäller nytillkomna kunder! Samtidigt upptäcker våra befintliga kunder fortfarande nya
sätt att använda SMS, vilket ger oss ett kvitto på att våra tjänster verkligen behövs där ute, berättar Marina.
Om InTime
InTime grundades 2003 i Luleå av Lars Nordström då han hjälpte sin tandläkare att utveckla en tjänst för att skicka
SMS-påminnelser till patienterna. Under våren 2018 gick Lars i pension och sålde av sitt innehav. Josefine Åhl, VD
och Marina Lahti driver idag verksamheten med moderbolaget Zapás som huvudägare. Företagsgruppen har tillsammans 15 anställda, 3 200 kunder och en omsättning över 150 miljoner kronor. Varje företag inom företagsgruppen sköter sin verksamhet på respektive håll i landet precis som innan sammanslagningen.
För mer information kontakta:
Josefine Åhl, 0920-26 09 80, josefine.ahl@intime.nu

