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HiQ BLIR DIGITAL PARTNER TILL BRITTISKA TV-KANALEN
CHANNEL 4
HiQ får den fina utm ärkelsen Digital Partner för den ledande brittiska TVkanalen Channel 4. HiQ Skåne får m ed utm ärkelsen en flygande start på sin
satsning på web, m obilitet och digitalisering.
- Jag är otroligt stolt över det fina förtroende vi fått från Channel 4. Som digital partner ser vi
fram emot att fortsätta bidra med specialistexpertis till TV-bolaget, säger Anna Kleine, VD
för HiQ i Skåne
Mediesegmentet är inne i en omfattande förändringsfas, där vi idag konsumerar
medieinnehåll på ett helt annat sätt än förr. Till grund för förändringen ligger surfplattorna
och de smarta mobilerna i kombination med en omfattande teknikutveckling.
- Vi gynnas av att vår erfarenhet från flera marknadssegment. Tekniken vi jobbar med inom
till exempel telekom, använder vi oss av inom mediesegmentet. Även om det har hänt
mycket de senaste åren, så är det här bara början på vad tekniken har att erbjuda, fortsätter
Anna Kleine.
HiQ har sedan en tid tillbaka experter på plats hos Channel 4 i London för att hjälpa TVkanalen med den fortsatta teknikutvecklingen.
- Vi valde HiQ för deras erfarenhet och kompetens inom IT och kommunikation och är glada
att ha dem som en av våra digitala partners, säger Kevin Gallagher, Informationschef på
Channel 4.
- Webb, mobilitet och digitalisering är ett område vi blir allt starkare, där bland annat HiQs
bolag i Skåne och Göteborg har inlett ett spännande samarbete. Utmärkelsen som digital
partner för Channel 4 är en flygande start på denna satsning, avslutar Lars Stugemo, VD och
Koncernchef på HiQ.
För m er inform ation, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000
Anna Kleine, VD HiQ Skåne, tel. +46 703- 59 93 31
Peter L. Häggström, Informationschef HiQ, tel. +46 8 588 90 000, +46 704 200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom
kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden
som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 300 anställda med kontor i Norden och Ryssland. HiQ är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.

