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Pressmeddelande för omedelbar publicering: 

Bahnhof Portugal 
fortsätter rekrytera 
 
Bahnhof Unipessoal, koncernens portugisiska bolag, stärker 
ledningsgruppen med ytterligare en person. 
Joakim Ramtzén tillträder som försäljnings- och marknadschef. 
– Nu är bolagsledningen komplett, säger Johnny Aspman, vd för 
Bahnhof Unipessoal. 
 
Joakim Ramtzén kommer närmast från en befattning som 
tillförordnad vd på OpenNet, där han var anställd tills bolaget köptes 
upp av Telenor. 
 
– Nu är ledningsgruppen komplett. Vi har gått från klarhet till 
klarhet i rekryteringen och har lyckats attrahera enormt skickliga 
människor som kan branschen och hur vi ska fortsätta växa med 
god lönsamhet, säger Johnny Aspman, vd för Bahnhof Unipessoal 
Lda med säte på Azorerna. 
 
Försäljnings- och marknadscheftjänsten är viktig, poängterar han. 
 
– Aktörer brukar tala om att de kommunicerar ”mot” den eller den 
målgruppen. Vi talar med våra kunder i stället. Den som är bäst på 
kommunikation med samarbetspartner och slutkunder vinner 
matchen. Joakims roll handlar uttalat om att öka försäljningen på 
alla våra marknader, och att arbeta för att profilera varumärket. 
 
Presskontakt:  Johnny Aspman, vd Bahnhof Unipessoal Lda 
 Tel: +351 968 26 92 50 
 e-post: johnny.aspman@bahnhof.net 
 
 
Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i 
Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta 
Delgada och Kiev.  
 
Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet 
Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är 
en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. 
Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof 
riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden 
– ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande. 
 
Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i 
Amsterdam, Frankfurt, London och Paris. 
 
Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget. 


