
Mads Bukholt nieuwe managing director van
Global Savings Group Amsterdam
(Kortingscode.nl & Imbull)

Mads Bukholt wordt nieuwe managing director van Global Savings Group (GSG)

Amsterdam

Oud managing director / co-founder Jochem Vroom en co-founder Jelle van der

Bij stoppen met hun operationele rol

GSG Amsterdam managed grootste kortingsplatformen in Nederland, België,

Azië, Scandinavië & Verenigd Koninkrijk

De verandering in management is effectief vanaf 18 Juni 2017

Amsterdam, 24 mei 2017 - Vanaf 18 juni 2017 zal Mads Bukholt de nieuwe managing

director worden van Global Savings Group Amsterdam. De groep heeft in Nederland

verschillende kortingsplatformen in beheer, zoals Kortingscode.nl, Actiecode.nl en

Actiepagina.nl. Mads Bukholt zal oud managing director en medeoprichter Jochem Vroom en

medeoprichter Jelle van der Bij opvolgen. Zij stoppen geheel met hun operationele rol bij GSG

Amsterdam.

Mads Bukholt is al Managing Director GSG Noord Europa en zal bovendien verantwoordelijk

zijn voor de Amsterdamse hub van de groep. GSG Amsterdam managed de grootste

kortingsplatformen in Nederland, België, Azië, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. De

kortingssites hebben miljoenen bezoekers per maand. In Nederland managed de groep

bijvoorbeeld Kortingscode.nl, Actiecode.nl en Actiepagina.nl.



In 2011 startte Mads Bukholt zijn internationale carrière bij Rocket Internet, waar hij heeft

geholpen met het opzetten van de snelst groeiende bedrijven ter wereld, zoals Zalando,

Kreditech en Westwing in Australië. Westwing was zelfs het snelst groeiende bedrijf in de

geschiedenis van de Duitse startup incubator Rocket Internet. Naast zijn internationale carrière

adviseert hij entrepreneurs in Denemarken en houdt hij zich bezig met het begeleiden van

startups. De groep is een internationaal expert op het gebied smart shopping content platforms.

De groep heeft meer dan 40 platformen in circa 25 landen wereldwijd met een e-commerce

markt van 500 miljard euro. De GSG brengt de merken CupoNation, Actiecode,

Kortingscode.nl, Actiepagina, Flipit, Blog de Chollos, SerialDealer, Black-Friday.sale en Holiday

Detective samen.

«Ik ben erg enthousiast om te samen te werken met dit ervaren team bij Imbull
in Amsterdam. Als onderdeel van de Global Savings Group zullen we de beste
platforms voor onze gebruikers en marketing oplossingen voor onze retail
partners in Nederland en daarbuiten blijven bieden.»
— Mads Bukholt, Managing Director GSG Noord Europa



«10 Jaar hebben we in de kortingscodes gezeten, met als kroon op het werk
twee fantastische jaren samen met de Global Savings Group. Wij hebben
letterlijk al onze doelstellingen waar we PERSBERICHT 2/2 ooit van
droomden gehaald, dus voor ons is het tijd om nieuwe dromen na te jagen.
Met Mads als opvolger weten wij simpelweg dat het goed zit met de
Amsterdamse hub.»
— Jochem Vroom en Jelle van der Bij

«Met de benoeming van Mads Bukholt als nieuwe directeur van onze
Amsterdamse hub, hebben we niet alleen een bewezen deskundige in de
branche en ervaren manager geselecteerd, maar ook iemand die het bedrijf
kent en verder kan laten groeien. We willen daarnaast ook Jochem en Jelle
bedanken voor hun uitstekende werk en het opbouwen van de sterkste
kortingscodeplatforms in Nederland. Wij wensen hen het beste en alle succes
voor de toekomst.»
— Gerhard Trautmann, CoFounder and Managing Director van de Global Savings Group

Jochem Vroom en Jelle van der Bij blijven als adviseurs op de achtergrond betrokken bij het

bedrijf. Vanaf juni 2017 zal de operationele samenwerking stoppen. Van der Bij is zich op

verschillende mogelijkheden aan het oriënteren. Vroom gaat verder als investeerder en CEO

binnen het bedrijf Ayold.com.

- EINDE PERSBERICHT -
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OVER GLOBAL SAVINGS GROUP

Global Savings Group (GSG) is a leading Commerce Content platform operating +100 digital portals and tools,
that offer the right mix of product discovery, recommendations, deals and discounts to help consumers take
smarter shopping decisions, whilst enabling advertisers to reach high-intent users at scale, and the world‘s most
well-known publishers to unlock the real value of their audiences and assets.

Founded in 2012, GSG today creates and funnels +1.5 million purchase intents per months across +20 markets
worldwide. To find out more about how GSG is transforming the way consumers buy, brands sell, and digital
publishers earn – one transaction at a time –, go to www.global-savings-group.com.
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