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Lasse Andersen indtræder i ejerkredsen for AiR Ξ FORCE 
 
Salgschef Lasse Andersen træder pr. 22.05.2018 ind i ejerkredsen for 
AiRFORCE ApS. 
 
Med en klar vækststrategi for øje har Lasse Andersen, salgschef i AiRFORCE, 
valgt at takke ja til at træde ind i ejerkredsen for AiRFORCE. Lasse har 
udnyttet en klausul, som nu gør ham til medejer sammen med 
virksomhedens stifter, Brian Schiøtt. 
 
Lasse Andersen er uddannet bygningskonstruktør og har tidligere arbejdet 
som bl.a. projektleder på store byggesager i Danmark. Lasse har gennem de 
seneste 9 år arbejdet hos firmaet ClimateConsult A/S (nu FläktGroup A/S) 
hvor han har bestredet jobs som produktchef, salgsingeniør, salgschef og 
senest konstitueret direktør. Lasse har bred erfaring indenfor det bygge- og 
ventilationstekniske fag.  
 
Lasse Andersen; ”Jeg er taknemmelig for at jeg har fået muligheden for at indtræde i ejerkredsen. Den overordnede 
strategi om at være en anderledes leverandør på ventilationsmarkedet tiltaler mig meget – det har jeg tidligere haft 
stor succes med! Jeg ser et stort potentiale i at være medejer af en virksomhed som primært sælger varer og ydelser 
på baggrund af et højt vidensniveau og ikke kun på lav pris og volumensalg. Vores produktsortiment og ydelser 
kommer i fremtiden i højere grad til gøre en forskel for vores kunder og differentierer sig markant fra markedets øvrige 
leverandører. Vi ønsker at projektere og levere komplette ventilationsløsninger inden for det traditionelle 
ventilationsmarked, men i endnu højere grad indenfor det specialiserede ventilationsmarked.”  
 
Stifter af AiRFORCE, Brian Schiøtt, udtaler; ”Et af mine mål med virksomheden AiRFORCE er, at vende tilbage til ”rød-
derne” hvor personlige kompetencer og kunden i centrum, er kerneværdien i virksomhedskulturen. Lasse er en stærk 
og fokuseret salgschef med et stort personligt netværk, et formidabelt salgstalent og en bred produktforståelse – Jeg 
ser det derfor som en klar styrkelse af virksomheden, at Lasse træder ind i ejerkredsen.” 
 
 

 

Med venlig hilsen 
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