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Combell  og TransIP går sammen og bliver til
team.blue
Combell Group (“Combell”) og TransIP Group (“TransIP”) bliver
til team.blue, den seneste europæiske tech-virksomhed til at
opnå en værdiansættelse på mere end $1 mia. Som samlet
gruppe kommer team.blue til at beskæftige mere end 600
specialister, der hjælper mere end 1,2 mio. kunder i Europa med
digitale værktøjer som fx hosting, e-mail og applikationer.

Team.blue er en ny europæisk tech-gigant med en klar vision om at tilbyde virksomheder og

iværksættere markedets bedste og mest pålidelige produkter til at udvikle deres

forretning digitalt. De to stiftere, Ali Niknam og Jonas Dhaenens, glæder sig over den store grad

af innovation og kundetilfredshed, som både TransIP og Combell Group bringer med sig over

i team.blue, der bliver én af de største ejerledede grupper i hostingbranchen. Med de nye og

større ambitioner går den nye gruppe målrettet efter at konsolidere branchen yderligere og få

flere digitale iværksættere med på holdet.  
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Vi har altid haft et tæt samarbejde med vores kunder og har løbende skabt nye
innovative løsninger for at dække deres behov. Combell og TransIP har
samme tilgang til sine kunder og løsninger, så tilblivelsen af team.blue var det
næste naturlige skridt for at kunne vokse yderligere – sammen
— Ali Niknam, stifter af TransIP

 

I de senere år har både Combell og TransIP vokset organisk og haft succes med en

målrettet buy-and-build-strategi. I 2017 tog Combell et stort skridt, da de gik sammen med den

danske hostinggruppe Zitcom for at blive markedsledende i både Belgien, Holland, Danmark og

Sverige. I Holland har TransIP haft enorm succes med sin BladeVPS-platform og er efter

opkøbet af IT-Ernity i 2018 i dag repræsenteret af nogle af de mest populære IT-brands i

Holland.  

Team.blue kombinerer mange års erfaring med dyb specialviden og bliver markedsledende i

Holland, Belgien, Danmark, Sverige og Schweiz. Målet for fremtiden bliver at udvide gruppens

aktiviteter i Europa. Jonas Dhaenens, stifter af Combell, bliver ny CEO i team.blue. Ali Niknam,

stifter af TransIP og den mobile bankløsning, Bunq, som han også er direktør for, bliver i

gruppen som investor og bestyrelsesmedlem. 

Team.blue har én simpel målsætning – at blive de bedste i branchen. Med
nogle af branchens dygtigste folk og et kontant fokus på hele tiden at forny os
er det også en realistisk målsætning. Vi går efter at blive den partner, som
virksomhederne henvender sig til, når de skal realisere deres digitale
potentiale
— Jonas Dhaenens, stifter af Combell og CEO i team.blue
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OM COMBELL GROUP

Combell Group started in 1999 and is the leading digital enabler for entrepreneurs and small businesses in
Northwestern Europe. The group serves nearly 800.000 customers in Belgium, The Netherlands, Denmark,
Sweden and Switzerland and has one of the highest customer satisfaction ratings in the industry. Innovation, trust
and reliability is part of its DNA.

Om team.blue

Team.blue er en førende digital samarbejdspartner for virksomheder og iværksættere.

Gruppen blev skabt i 2019 gennem en fusion af Combell Group og TransIP. Team.blue betjener

1,2 mio. kunder i Europe og beskæftiger mere end 600 specialister. Gruppens ambition er at

forme den nyeste teknologi til stærke digitale løsninger til virksomheder i hele verden.  

 

Om Combell Group

Combell Group blev stiftet i 1999 og er en førende digital samarbejdspartner for iværksættere og

små virksomheder i Nordvesteuropa. Gruppen betjener ca. 800.000 kunder i Belgien, Holland,

Danmark, Sverige og Schweiz og er blandt branchens førende målt på kundetilfredshed.

Innovation, troværdighed og pålidelighed er en integreret del af gruppens DNA.   

 

Om TransIP Group

TransIP Group har base i Holland og tilbyder managed og unmanaged internet- og

forbindelsesløsninger via en række populære brands som bl.a. TransIP, Proserve,

Signet, CloudVPS og VDX. TransIP Groups mantra er ”Make Advanced Simple”, hvilket den

dagligt gør for mere end 400.000 kunder med digitale ambitioner.  
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