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BrainLit accelererar med Ofelia Madsen som ny VD

BrainLit´s styrelse har utsett Ofelia Madsen som ny VD för BrainLit.
Ofelias gedigna erfarenhet från internationell produktutveckling, distribution och
service blir ett enormt lyft för BrainLit då företaget går in i en tillväxtfas med en
blandning av repetitiva och nya affärer samt en påbörjan av sin internationalisering.
”Jag är både stolt och glad över att få bli en del av Brainlit och deras fantastiska
vision”, säger Ofelia Madsen som brinner för den nya tjänsten. ”Det är en möjlighet
att hjälpa individer till en bättre hälsa genom det biocentriska ljuset, samtidigt som
organisationer ges chans till en större effektivitet genom att man på detta sättet möter
människors behov.” Ofelia kommer till BrainLit efter en lång karriär inom Sony och
telekom där hon bland annat varit kvalitetschef i Kina och chef för Customer Service i
Europa.
Peter Andersson, som drivit BrainLit som VD framgångsrikt sedan 2016 genom att
vinna viktiga referensprojekt, kommer fortsätta att stötta Ofelia och bolaget.
”Jag är helt övertygad om att detta är rätt steg i BrainLit’s utveckling och välkomnar
Ofelia och möjligheten att få jobba med henne för att accelerera BrainLit. För mig har
det varit en fantastisk tid, från det att jag mötte Tord (Wingren, grundare) tills nu. Jag
är stolt över att ha tagit bolaget till en mer mogen och etablerad fas, och kunnat
bygga ett första team med kundprojekt som bekräftat styrkan i våra produkter och
patent, säger Peter Andersson.

”Med Ofelia som VD får BrainLit ett mycket erfaret team som kommer ta BrainLit till
nästa steg i utvecklingen mot en kraftigt expanderad försäljning och global marknad”
säger Bert Nordberg, styrelseordförande på BrainLit.
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”BrainLit levererar biocentriskt ljus, BCL™, BioCentric Lighting™, som har dokumenterade
positiva effekter för sömn, hälsa och välbefinnande. BrainLit levererar all nödvändig
hårdvara, exempelvis armaturer, systemhårdvara och sensorer, och ansvarar för en komplett
belysningslösning anpassad till kundens miljö och behov. Genom grundläggande analys av
kundens nuvarande situation gör BrainLit en komplett ljusdesign och föreslår och samordnar
installationsprocessen med partners. BrainLit är en så kallad ”one-stop-shop” för
hälsosammare ljusmiljöer och ett ökat välbefinnande för de som verkar i dessa.”

