Trustpilot fortsætter amerikansk vækst med nyt
kontor i Denver
Den danske anmeldelsesplatform Trustpilot har i denne uge åbnet et nyt kontor i
Denver, Colorado, og fortsætter dermed sin vækst på det amerikanske marked. Det
nye kontor skal understøtte Trustpilots hurtigt voksende kundekreds i de vestlige
stater.
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udvider nu sin forretning i USA med et nyt kontor i Denver. Udvidelsen sker som følge af en
stærkt stigende interesse i brugeranmeldelser blandt amerikanske virksomheder og
forbrugere. Trustpilots amerikanske omsætning steg med 130 pct. fra 2014 til 2015.
Det nye kontor skal understøtte den stigende vækstkurve, som Trustpilot har oplevet på det
amerikanske marked siden virksomheden åbnede sit første kontor i New York i 2013. Det
nye kontor forventes at bidrage med en vækst på 30 pct. i virksomhedens amerikanske
medarbejderstab ved udgangen af 2016.
“Vi oplever p.t. et stærkt behov hos virksomheder for at styrke deres kundeservice og skabe
tillid hos forbrugerne, inden for især ehandel. Trustpilot giver virksomheder mulighed for at
gå i dialog med deres kunder, og tilbyder en række værktøjer for at de kan arbejde med og
lære af deres kundefeedback. Det har derfor været et helt naturligt skridt for os at åbne
endnu et kontor i USA, der kan håndtere vores kundekreds i de vestlige stater”, siger Peter
Mühlmann, CEO i Trustpilot.
Han tilføjer, at Trustpilot har valgt Denver på grund af byens voksende teknologiske industri
og dens ry som et knudepunkt for innovation samt for at have en stærk talentmasse.
Dansk arbejdskultur eftertragtet i USA
Trustpilot beskæftiger på verdensplan 500 medarbejdere fra 40 forskellige nationaliteter. Det
nye Denverkontor forventes at skulle beskæftige 40 nye medarbejdere inden årets udgang.
Med åbningen tager Trustpilot et stykke dansk virksomhedskultur med sig, der ud over
fredagsmorgenmad, teambuildingaktiviteter og hævesænkeborde, har fokus på det sociale
fællesskab.
“Dansk arbejdskultur er meget eftertragtet i USA, hvilket blandt andet skyldes den flade
ledelsesstruktur, vores fokus på fællesskabet internt i organisationen og på at give den
enkelte medarbejder mulighed for personlig udvikling,” siger Peter Mühlmann.
Denverkontoret har fra d. 1. maj have til huse i kontorfællesskabet WeWork i LoHiområdet i
Denver, hvor Trustpilot bliver en af de første lejere. Det er planen, at virksomheden skal
finde et mere permanent kontor senere på året, i takt med, at det lokale team vokser.

Om Trustpilot
Trustpilot blev grundlagt i 2007 af CEO Peter Mühlmann og er et online community, der
styrker relationen mellem forbrugere og virksomheder. Forbrugere kan anmelde deres
købsoplevelser hos virksomheder, og virksomheder kan svare på anmeldelser og gå i dialog
med deres kunder. Alle virksomheder kan bruge de grundlæggende funktioner på Trustpilot
gratis. Trustpilot har oplevet hastig vækst siden lanceringen i 2007. I dag har mere end
120.000 virksomheder såkaldte TrustScores, der er baseret på mere end 19 millioner
brugeranmeldelser. Trustpilot har i dag mere end 500 ansatte fra 40 nationaliteter, kunder i
65 lande og kontorer i København, London, New York, Melbourne og Berlin. Læs mere på
www.trustpilot.dk
.
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