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Ole Højriis Kristensen ny administrerende direktør for Trendsales 
 
 
Den danske onlineplatform for vintagemode, Trendsales ApS, har med øjeblikkelig 
virkning udpeget sin tekniske direktør Ole Højriis Kristensen til ny administrerende 
direktør. Den københavnske virksomhed er den største markedsplads for 
genbrugsmode i Skandinavien og ejes af den schweiziske mediekoncern, Tamedia.  
 
Zürich, d. 13. juli 2016 – Ole Højriis Kristensen har været teknisk direktør i Trendsales 
siden september 2015 og fortsætter i rollen som teknisk direktør parallelt med sin nye 
stilling som administrerende direktør. Ole Højriis Kristensen udmærker sig ved sin 
omfattende ekspertise i internet- og softwareudvikling samt mangeårige ledelseserfaring. 
 
Før han blev ansat hos Trendsales, var Ole Højriis Kristensen Associate Director i Saxo Bank 
samt administrerende direktør for Vodafone Denmark (Zyb Aps). Han var endvidere stifter 
og udvikler af det mobile sociale netværk, Zyb.com, som blev erhvervet af Vodafone i 2008. 
Han har også arbejdet som softwareudvikler hos diverse danske onlinevirksomheder. 
Bestyrelsen i Trendsales og Tamedias ledelse glæder sig over, at Ole Højriis Kristensen har 
takket ja til rollen som administrerende direktør og ønsker ham succes i sin nye stilling. 
Nicola Claglüna, chef for internettjenester hos Tamedia, udtaler: «Med sine gode 
kvalifikationer, indgående viden og store engagement har Ole bevist, at han er perfekt til 
rollen som administrerende direktør. I de seneste måneder har han vist, hvor værdifuld 
han er for teamet, og vi glæder os til at arbejde sammen med ham på endnu tættere hold.» 
 
Trendsales blev stiftet i Danmark i 2002 og er den største markedsplads for genbrugsmode i 
Skandinavien. I 2014 erhvervede den schweiziske mediegruppe Tamedia 88 % af aktierne i 
Trendsales ApS. 
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Om Tamedia  

Tamedia er den førende privatejede mediekoncern i Schweiz. Tamedias digitale platforme, 
dagblade, ugeaviser og magasiner tilbyder overblik, klassificering og udvalg. Virksomheden 
blev stiftet i 1893 og beskæftiger ca. 3.400 medarbejdere i Schweiz, Danmark, Luxembourg 
og Tyskland. Virksomheden har været børsnoteret på den schweiziske børs siden 2000.  

www.tamedia.ch 
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