EQO – Ansettelse av Europasjef
Oslo 25. november 2013: Eqology planlegger ekspansjon i Europa og styrker
teamet ytterligere. Børre Gjersvik er ansatt som Europasjef med ansvar for
selskapets ekspansjon i nye markeder. De siste åtte årene har Gjersvik vært
ansvarlig for å løfte Herbalife Norden til en omsetning på NOK 0,5 mrd.
Børre Gjersvik tiltrer som ny Europasjef for Eqology (Director International business). Dette
vil vesentlig styrke satstingen i nye markeder. Eqology er i dag tilstede i det Skandinaviske
markedet og i januar 2014 lanseres Eqology i Estland. Planen er å gå inn i Baltikum før
resten av Europa står for døren.
Børre Gjersvik har de siste åtte årene arbeidet i Herbalife. Herbalife er et amerikansk
nettverksselskap med fokus på helsekostprodukter. Selskapet er børsnotert og omsetter for
over 3 mrd USD og er tilstede i 150 markeder. Selskapet er et av verdens største og mest
veldrevne nettverksselskaper og er et godt eksempel på at forretningsmodellen fungerer,
med sterk vekst og høye marginer.
Gjersvik har vært Nordic Director i Herbalife og vært ansvarlig for å løfte omsetningen fra ca
NOK 200 mill. til ca NOK 500 mill. Her har han jobbet tett med selskapets distributører og
vært en viktig kraft i å utvikle selskapet som det største i Skandinavia.
Børre Gjersvik er utdannet økonom og har tidligere arbeidet som adm. dir. i Dermanor, et
selskap som er ledende innen hudpleie i det Nordiske markedet. Gjersvik har også arbeidet
som divisjonsdirektør i Midelfart Sonesson, et ledende selskap innen distribusjon av helseog skjønnhetsprodukter i det Nordiske retail markedet. De siste åtte årene har han vært adm.
dir. i Herbalife Norden og vært instrumentell i å løfte omsetningen fra ca NOK 200 mill. til ca
NOK 500 mill. Gjersvik har bred internasjonal erfaring fra Herbalife’s globale virksomhet og
han har blant annet arbeidet med å åpne flere nye markeder for Herbalife.
«Eqology står foran en spennende reise ut i Europa og behovet for en kompetent og erfaren
leder er stort. Vi er derfor veldig glad for at Børre har valgt å bli med Eqology på denne
reisen. Vi har store ambisjoner de neste årene og med Børre på laget har vi en leder som
kan gå foran og vise vei. Det finnes få andre personer med den kombinasjonen av erfaring
og dokumenterte resultater fra internasjonale selskaper innen nettverksmarkedsføring med
utgangspunkt i Norden. Børre har hele tiden vært vårt førstevalg til denne jobben», sier en
fornøyd Frank Bjordal, Administrerende direktør i Eqology.
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Om Eqology
Eqology er et skandinavisk nettverksselskap som oppfordrer til en sunn livsstil ved å tilby naturlige
produkter av høy kvalitet. Eqology er etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden, og selskapet er
notert på Oslo Børs. Eqology utvikler, produserer og distribuerer egne produkter, basert på naturlige
ingredienser. Produktene er produsert etter de strengeste kvalitetskrav, høyeffektive dokumenterte
ingredienser. Vår visjon er å forandre livene til de vi møter.
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