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Marknadsledande i världen  
inom streaming för företag 



många kunder förlitar sig på nenda



många välkända varumärken samarbetar med nenda



teknologin
magin ligger i OTT-signalen och Nendas unika B2B-teknik

Det traditionella sättet 
Satellitsignal mottagen och avkodad
head-end (HE) och distribueras till rum 

Samma kanaler för alla rum
Endast kanaler, ingen on-demand

Kräver head-end, fat och kablar Vår unika teknikpark skapar nya 
möjligheter för dig att imponera
på dina gäster

Satellit

Nenda-sättet
Signal från moln mottagen av TV: n via 
internet (OTT)

Signal från moln mottagen
av TV: n via internet (OTT)
Varje TV får en spearat signal. Du 
kan nu ha olika innehåll i varje rum

Hotel

1 2 3

HE

Hotel

1 2 3



nendas värdegrund

Deltagare 2020
Nendas målsättning är att göra världen lite bättre
- Vi engagerar oss i flera av de globala målen för hållbar utveckling

passionerade

Vi älskar det vi gör och ger oss 
inte i vår strävan att ständigt 

utveckla TV-upplevelsen för dig 
och dina användare. Vi ger oss 

inte förrän kunden är nöjd.  

På Nenda vi ser inga hinder, vi 
ser bara möjligheter. Vår kunds 
utmaningar och önskemål är 

vår stora passion att lösa. Vi gör 
alltid det lilla extra.

Nenda slutar aldrig att förändras, 
vi ska hela tiden framåt, 

uppåt och vi räds inte att ta 
ut svängarna och prova nya 

produkter, tjänster och modeller.

flexibla innovativa



våra ägare

Manfred Arsonsson, 
investerare 
 

Erfaren VD inom 
broadcasing. Tidigare, fem 
år som VD för MTG Sverige 
och VD på CMore 2014-
2017. 

Casper Björner, 
investerare
 
  
+30 års erfarenhet inom 
boradcasting. Tidigare 
VD/General Manager 
för alla företag inom The 
Walt Disney Company 
Nordic AB

Björn Lifvergren,  
styrelseordförande, 
investerare 
 
Björn grundade 
översättnings-bolaget 
BTI Studios 1995. Utökade 
företaget till över 25 
länder på tre kontinenter. 

Carl Palmstierna,  
styrelsemedlem, 
investerare 
 
Senior Advisor på 
Söderberg & Partners och 
Partner på Ceder Capital. 
Tidigare: Partner på 
Goldman Sachs. 

80 års erfarenhet inom tv/media



vår ledning

Anders Hässel,  
ceo & co-founder 

Telekom/media/TV-expert 
med managementkonsult-
bakgrund. Tidigare innehaft 
tjänsten Content Strategy 
and Acquisition specialist 
på Telenor på nordisk nivå. 
Väl ansluten och används 
för att navigera i innehållets 
värdekedja.

Daniel Zarins,  
cto

Teknisk expert med mer än 
tio års erfarenhet från bland 
annat Viaplay, där han inne-
hade tjänsten som produkt- 
och utvecklingschef. Har 
även arbetat för företag som 
Flightradar24 (Engineering 
Manager) och Metro (CTO).

Rickard Fernholm, 
sales manager

Tidigare hockeyspelare som 
även drivit försäljning inom 
facility mamangement de 
senaste 6 åren. 

Carl Johan Barnekow,  
cmo & co-founder 

Tio års erfarenhet av upp-
start inom försäljning, mark-
nadsföring och mediestra-
tegi, senast från CMO för 
insurtech-start Paydrive.

20 års erfarenhet inom tv/media



tv via molnet
- enkelt, smidigt.

Appen drivs via internetuppkoppling 

Varje rum kan ha olika innehåll 

Slipp stora hårvaruinstallationer



kundfördelar

Bättre

Enklare

Skalbar

Lägre ”TCO”

Bättre underhållning Lägre ”total cost of ownership”

Marknadsför med 
egna videos

Fjärrstyrning & diagnos 
via molnet

Förändringsbart UI

Filmer & Serier

Lätt att använda

De rätta B2B- 
rättigheterna



MOVIE
NIGHT

KIDS
Family
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