IT & TEKNIK

IT & TEKNIK
Etablerar djupgående och långsiktiga
partnerskap
Han beskriver ByBrick som en snabbfotad
aktör bestående av snart etthundra
medarbetare. Mod, hjärta och en ständig
nyfikenhet karakteriserar verksamheten i
samtliga bolag. ByBrick är en uppstickare och
samtidigt en specialistaktör som är riktigt
vass inom respektive verksamhetsområde.
–Vi har ända sedan start fokuserat mycket
på att etablera långsiktiga partnerskap med
våra kunder. Framöver kommer vi att satsa
än mer på att fördjupa partnerskapen och
skapa en grund för djupgående strategisk
samverkan där vi verkligen kommer till vår
rätt, säger Björn Lantz.

–Vi kan med gott samvete
säga att våra bolag i
dagsläget tillhör de
främsta aktörerna inom
sina respektive områden.

OM BYBRICK
ByBrick startades 2004 och består av
fem bolag: tre systemutvecklingsbolag
med fokus på marknads- och
säljprocesser, verksamhetsutveckling
och innovation, ett bolag inom
IT-drift och support, samt ett
bolag inom verksamhetsutveckling
och förändringsledning.
Företagsgruppens tre huvudsakliga
verksamhetsområden är
operations, systemutveckling och
verksamhetsutveckling.
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ByBrick driver bolag med
engagemang, hjärta och vass
spetskompetens
ByBrick, som består av de fem bolagen ByBrick Development, ByBrick Interface, ByBrick Operations,
ByBrick Elevate och ByBrick Management, är en aktör som sedan starten 2004 utmanar marknaden
med spetskompetens och tvärprofessionella skräddarsydda kundteam. I dagsläget tillhör samtliga
ByBrick bolag marknadsledarna i sina respektive branscher.
–När jag var med och startade ByBrick 2004 var utgångspunkten
att starta ett företag som vi själva skulle vilja jobba i, en
verksamhet som präglas av en tydlig värdegrund. Grundarna är
fortfarande aktiva i bolaget. 2017 gjorde vi vårt första förvärv
och ByBrick består i dagsläget av fem bolag med fokus på drift
och support, systemutveckling samt verksamhetsutveckling och
förändringsledning, säger Björn Lantz, vd på ByBrick.
Fem bolag med varierande spetskompetens
Grundfilosofin bakom de bolag som ingår i ByBrick är att de är

spetsbolag verksamma i segment där de har goda möjligheter att
anta en marknadsledande position, att bli en av de främsta aktörerna
på marknaden.
–Med våra olika spetskompetensbolag kan vi erbjuda våra kunder
ett strategiskt partnerskap och en unik konkurrensfaktor eftersom
vi har möjligheten att skräddarsy team bestående av medarbetare
från flera av våra olika bolag. Vi kan med gott samvete säga att våra
bolag i dagsläget tillhör de främsta aktörerna inom sina respektive
områden, säger Björn Lantz.
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Utbildning: Marknadsekonom, Handelshögskolan Stockholm
Familj: Två barn, bor både i Stockholm och i Göteborg
Drivkraft: Brinner för att tillsammans med härliga människor göra affärsresan
där vi når våra affärsmål.
Fritidsintressen: Sport i olika former, både att utöva och titta på. Reser ofta
och gärna till min bostad i Portugal.

SUPERCHARGE
YOUR BUSINESS
Sell more. Earn more. Grow more.
Det digitala affärslandskapet utvecklas ständigt och erbjuder enorma möjligheter för
den som tar för sig. Men nya affärsvillkor ställer också nya krav på smart vägledning.
byBrick hjälper dig och din organisation att ta ut rätt strategisk inriktning och skapa
nya digitala möjligheter och konkurrensfördelar. Välkommen till bybrick.se
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