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Brabrand, 4. marts 2021 

Ny Country Manager skal fortsætte vækstrejsen for 
BitPeople i Norge 

Fra 1. marts er Trond Lunde indtrådt som ny Country Manager for den norske del af it-konsulenthuset BitPeople. 
Trond skal fortsætte den allerede igangværende vækstrejse, som BitPeople har indledt på det nordiske marked.  
 
For BitPeople Norge er strategien da også allerede klar i hovedet på den 44-årige Trond Lunde, der senest kommer fra 
en stilling som Sales Director i TheBPlan, som han i øvrigt grundlagde for 11 år siden. Der skal bygges videre på det 
grundlag, der allerede er bygget op i BitPeople, hvor kunden er i centrum og hvor BitPeople leverer højt specialiserede 
konsulentydelser til vores kunder.  
”Men vi skal så meget mere”, fortæller Trond og fortsætter: ”For at vi kan skabe endnu større værdi for vores kunder, 
skal vi have langt større fokus på den teknologi, som allerede nu er til rådighed. Det handler ikke om at fjerne det 
menneskelige element,” forklarer Trond, for det er særdeles vigtigt fortsætter han: ”men vi skal kigge på måden vi 
bruger teknologien på og så skal vi automatisere opgaver, hvor teknologien kan håndtere det både hurtigere og mere 
præcist – til gavn for vores kunder”.  
Det stemmer rigtig godt overens med det BitPeople allerede har af tanker for fremtiden. At få langt mere fokus på 
teknologi, automatisering, AI og IoT generelt i mange forskellige kontekster, og derigennem  garantere markedets 
stærkeste tekniske viden blandet med branchespecifik rådgivning fra specialister, der kender til kundens branche og 
behov.  
 
Filip B. Andersen, nordisk Direktør i BitPeople, udtrykker også stor glæde ved at Trond Lunde nu er startet hos 
BitPeople: ”Med Trond har vi fået en værdifuld kapacitet ombord. Han har et fantastisk iværksætter-drive og stort 
fokus på at forstå kundens forretning og udfordringer, og han brænder for at igangsætte og implementere de mange 
planer, vi sammen har lagt for virksomheden”.  
Trond giver også udtryk for sin begejstring ved at blive en del af BitPeople: ”Jeg ser virkelig frem til at komme igang 
med opgaven og sammen med teamet få sat gang i de mange nye og spændende tiltag, vi har at byde på.”  
Netop når man er inde i en vækstperiode, kan man let komme til at glemme vigtige opgaver og fokusområder. Dette 
har vi i BitPeople stor fokus på ikke må ske. Derfor har vi også valgt at ansætte Morten Nicolaisen som ny projektleder 
i Norge. Morten skal drive de mange norske projekter og sikre, at vi fortsat yder en høj kvalitet i leverancerne.       
 
”Med Morten og det øvrige norske team er vi nu i fuld gang med at opbygge et virkeligt godt fundament for yderligere 
vækst i fremtiden – og jeg glæder mig til rejsen”, slutter Trond.   
 
For yderligere oplysninger: 
Filip Boutrup Andersen, Group CEO BitPeople tlf. +45 21 12 50 00 / fiba@bitpeople.com  
Trond Lunde, CEO BitPeople Norge tlf. +47 481 59 335 / trlu@bitpeople.com 
__________ 
Om BitPeople 
BitPeople er en IT-konsulent og software provider, der har specialiseret sig i at yde rådgivning omkring 
implementering af supply chain løsninger. Den ekspertise er koncentreret omkring SAP Business One; SAP’s ERP-
platform til små og mellemstore virksomheder. Firmaet blev etableret i 1997 under navnet Boyum IT og  har arbejdet 
med SAP Business One siden 2003 og er i dag den førende SAP Business One partner i Norden.Mere information om 
BitPeople findes på www.bitpeople.dk 
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