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Swish Årets Tjänst på Telekomgalan
Swish utsågs igår till Årets Tjänst vid Telekomgalan på Grand Hôtel i
Stockholm. Bakom Telekompriset och Terminsstart Telekom står det
oberoende nyhetsbrevet Telekomnyheterna. Telekompriset delades ut i sju
kategorier vid den galamiddag som följde på telekombranschens
samlingsplats Terminsstart Telekom.
Motivering:
Priset Årets Tjänst tilldelas en tjänst som gynnar den svenska
telekommarknaden.
Hård konkurrens präglar den svenska telekommarknaden på många plan. För
att lyckas nå kunderna måste man tänka bredare än att bara skapa en
fulländad produkt. Man måste även få kunderna att välja den egna tjänsten

istället för någon annans.
Årets vinnare har i hård konkurrens med liknande tjänster hittat rätt väg till
framgång och har skapat en ny tjänst som kunderna verkligen anammat. Att
föra över pengar till en annan person har blivit lättare nu än någonsin.
Övriga nominerade i kategorin var:
Comviq Fastpris EU – Genom sitt fastpriserbjudande för EU-länderna har Comviq
utmanat den etablerade roamingmarknaden och är först med att lansera fastpris
för hela EU.
Försäkringskassans app ”Mina Sidor” – Försäkringskassan har med sin app
”Mina sidor” underlättat vardagen för många svenskar som nu bland annat kan
sköta anmälan av vab via mobilen.
Telia M2M – Telia har gjort en rejäl satsning på M2M-marknaden och går i
bräschen genom smarta lösningar för övervakning, styrning och avläsning.
Uno Telefonis växeltjänst – Uno Telefonis växeltjänst har genom ambitionen att
vara enkel och attraktiv skapat en stor framgång för Uno som växer starkt på
företagsmarknaden.

Priset delades ut av det oberoende branschnyhetsbrevet Telekomnyheterna
som ges ut av Exakt Media AB, vinnaren röstades fram av en jury bestående
av framstående representanter från telekombranschen.
För mer information om Telekomnyheterna och Telekompriset vänligen
kontakta:
Mats Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna
08-455 67 77
mats.sjodin@telekomnyheterna.se
Malin Svenberg, vd Exakt Media AB
08-455 67 76
malin.svenberg@exaktmedia.se

Telekomnyheterna är ett ett oberoende nyhetsbrev med affärsnyheter om och för
telekombranschen.
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