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HiQ FÖRENKLAR FÖR SKANDIAS KUNDER
HiQ hjälper Skandia att skapa ett enklare liv för sina två miljoner kunder. Bank- och försäkringskoncernen
Skandia har utsett HiQ till strategisk partner för sitt digitala program.
– Att förenkla för människor med hjälp av teknik är något som alltid ligger oss varmt om hjärtat, säger HiQs vd
Lars Stugemo.
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige som skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension,
hälsa och sparande. När de nu ska utveckla sin digitala närvaro ytterligare så valde de HiQ som strategisk
partner.
– Det är jätteroligt att HiQ fått förtroendet att vara Skandias partner, och vi har stor potential att göra dem nöjda.
Dessutom är vi extra glada att våra konsulter samarbetar med dem på både IT- och marknadssidan, säger
Charlotte Wettermo, Key Account Manager på HiQ.
HiQ bidrar med att effektivisera hela digitaliseringsproessen, och aktivt lyfta Skandias förmåga att bedriva
modern IT-utveckling. Ambitionen är att etablera ett långsiktigt partnerskap. Förutom att leverera konsulter som
utför de prioriterade IT-uppdragen, bidrar HiQ även med specialister inom digital marknadsföring som ska
underlätta för Skandia att erbjuda nya och befintliga kunder ännu bättre service.
– HiQ bidrar med mycket bra kompetens och engagemang till vad vi nu står inför. HiQ-konsulterna har en
pragmatisk inställning och löser problemen för att komma framåt i vårt arbete med att skapa ett långsiktigt
hållbart värde för våra kunder. De är drivna, passionerade och flexibla individer med enormt bra inställning,
säger Robin Silfverhielm, Chief Digital Officer på Skandia.

Skandia, som har två miljoner kunder i Sverige och Danmark, har hjälpt människor finna ekonomisk trygghet
under de senaste 160 åren och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och
samhällsengagemang. De har just nu cirka 2.500 anställda.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Gudéhn, vd, HiQ Stockholm
tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ
tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister
och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer
information och inspiration, besök www.hiq.se

