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NYTT PRESTIGEFYLLT PRIS TILL DESIGNTEAM
FRÅN HiQ
HiQs designteam från Great Apes i Helsingfors fortsätter att vinna fina priser för gränssnittet för
Quantum break. Nu senast tog de hem digitalklassen i prestigefyllda European Design Awards.

– Vi är jättestolta över den här utmärkelsen. Det är ännu ett kvitto på hur bra vi är på att skapa
smidiga och roliga användarupplevelser, säger Niko Sipilä, CD på Great Apes.
Efter segern i Vuoden Huiput, Finlands motsvarighet till Guldägget, kom nu nästa framgång.
– Quantum Break är ett sci-fi-äventyr som utspelar sig i en nära framtid. När vi skapade
användargränssnittet så frågade vi oss själva varför designen av av sci-fi-filmer nästan alltid känns så
gammeldags och retro jämfört med vart designen i den riktiga världen är på väg, säger Niko Sipilä.
Lars Stugemo, vd och koncernchef för HiQ, är extra glad i dag.
– Jag är glad och stolt att vi vann European Design Awards, ännu ett stort pris. Det här visar verkligen
hur vår innovativa förmåga och att vi inte är rädda för att utmana de konventionella sätten att lösa
saker på, säger Lars Stugemo.
Great Apes är också en av de mest internationellt prisade digitalbyråerna i Finland, med upprepade
utmärkelser i branschledande tävlingar som Webby Awards, Red Dot Design Awards och Eurobest,
samt nordiska utmärkelser som Grand One och Grafias ”Best of the year”. Några av kunderna är
nöjesparken Linnanmäki, Microsoft, Lidl, Amer Sports, Royal Ravintolat, Paulig Group, Kalevala Koru,
Försvarsmakten i Finland och det statliga spelbolaget Veikkaus.

För mer information kontakta gärna:
Erik Ridman, Kommunikationschef HiQ, tfn: +46 (0)70 750 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

