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Asiakastiedote/Announcement 

 

Immo Salonen LINK Mobility Oy:n toimitusjohtajaksi 
 

Immo Salonen on nimitetty LINK Mobility Groupin suomalaisen tytäryhtiön LINK Mobility Oy:n 
toimitusjohtajaksi 14. syyskuuta 2020 alkaen. Toimessaan Immo Salonen tulee keskittymään 
LINK Mobility Oy:n liiketoimintojen kehittämiseen Suomen ja Baltian alueella. 
 
Immo Salosella on laaja kansainvälinen kokemus ohjelmistoalalta sekä liikkeenjohdon 
konsultoinnista. Hän on työskennellyt erilaisissa myynninjohdon rooleissa sekä liiketoiminnan 
kehittämistehtävissä usean vuoden ajan ennen siirtymistään LINK Mobilityn palvelukseen. 
Viimeiset kaksi vuotta hän on työskennellyt TietoEVRY:n Customer Experience Management 
liiketoimintayksikössä myyntijohtajana. 
 
"Haluan koko LINK Mobility konsernin puolesta kiittää Ville Laaksoa hänen panoksestaan 
toimitusjohtajana. Toivomme Villelle menestystä myös jatkossa. Samanaikaisesti olemme 
innoissamme Immon rekrytoinnista. Suomen liiketoiminta on kasvanut merkittävästi neljän 
vuoden takaisen yrityskaupan jälkeen. Samaan aikaan laajentuva palveluntarjontamme 
mahdollistaa kiihtyvän kasvun Suomessa ja Baltian alueella. Immon kokemus liiketoiminnan 
kehittämisestä sekä SaaS- että konsulttiyrityksissä tukee kasvustrategiaamme erinomaisesti. 
Immo on loistava vahvistus jatkamaan ja vauhdittamaan Suomen menestystarinaamme", 
sanoo Ina Rasmussen, LINK Mobility -konsernin Pohjois-Euroopan markkinoiden 
operatiivinen johtaja. 
 
"LINK Mobility on mobiiliviestinnän markkinajohtaja ei pelkästään Suomessa vaan koko 
Euroopan alueella. Se on erittäin hyvin johdettu yritys, jolla on selkeä strategia. Sen jatkuvasti 
kehittyvä palvelutarjoama yhdistettynä osaavaan tiimiin mahdollistaa tavoitellun kasvun. 
Odotan innolla, että pääsen osana LINK Mobilityä kehittämään sen liiketoimintaa ja 
tuottamaan arvoa asiakkaillemme", sanoo Immo Salonen. 
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Immo Salonen appointed as the Managing Director of LINK Mobility Oy 
 

Immo Salonen has been appointed as the Managing Director of LINK Mobility Oy, the Finnish 
subsidiary of LINK Mobility Group, as of September 14, 2020. In his role Immo Salonen will 
focus on developing LINK Mobility’s business operations in Finland and the Baltic region. 
 
Immo Salonen has an extensive international experience in the software industry and 
management consulting. He has worked in various sales management and business 
development roles for several years before joining LINK Mobility. For the past two years, he 
has worked in TietoEVRY's Customer Experience Management business unit as Sales 
Director. 
 
“I would like to thank Ville Laakso on behalf of the entire LINK Mobility Group for his 
contribution as the Managing Director. We wish him success in the future. At the same time, 
we are excited to have Immo joining us. The Finnish business has grown significantly since 
the acquisition four years ago. Our expanding service offering enables accelerating growth in 
Finland and the Baltic region. Immo's experience both in SaaS and consulting companies will 
certainly support our growth strategy. Immo is a great fit to continue and further accelerate our 
success story in Finland.” says Ina Rasmussen, LINK Mobility Group's Chief Operating Officer 
for Northern Europe. 
 
“LINK Mobility is the market leader in messaging and mobile communications not only in 
Finland but in whole Europe. It is very well managed company with a clear strategy. Its 
constantly evolving service offering combined with a skilled team enables the desired growth. 
I look forward to developing its business and generating value to our customers as part of 
LINK Mobility’s team.” says Immo Salonen. 
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