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HiQ i samarbete med nye WRC-stjärnan
Pontus Tidemand
När 2019 års Rally Sweden inleds är det med en enda svensk förare i den högsta WRC-klassen. Pontus Tidemand,
som siktar högt i sin nya Ford Fiesta WRC och brittiska teamet M-Sport – och han gör det med HiQ som ny partner.
– Det här är helt klart tävlingen man längtar till hela året och det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse varje
gång jag ställer mig på startlinjen. Och nu är det extra kul att göra det tillsammans med HiQ, säger Tidemand.
HiQ har en lång historia av att samarbeta med landets mest framstående racing- och rallychaufförer. HiQ har tidigare
hjälpt STCC-förare som Jan "Flash" Nilsson, Richard Göransson och Carl Philip Bernadotte att nå framgångar och
stöttar just nu bland annat den finländske rallyföraren Emil Lindholm, GP2-föraren Niko Kari samt WRC-stjärnan
Pontus Tidemand.
– Att samarbeta med en elitidrottare i dag är så mycket mer än bara en logotype på nåt klädesplagg. Det här handlar
både om att hjälpa Pontus Tidemand komma till startlinjen, men även om att hjälpa Pontus att utveckla sitt varumärke.
Och vi bidrar med kompetens och affärsnytta redan från första dagen, säger Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ.
Rally Sweden är en av fjorton deltävlingar i WRC, världsmästerskapen i rally, och det enda utpräglade vinterrallyt. Det är
Sveriges största årligen återkommande evenemang med omkring 200 000 åskådare under fyra dagar och närmare 100
miljoner tv-tittare runt hela världen.
– Jag kommer dit med en riktigt bra känsla i ryggen, jag börjar bli samspelt med bilen och känner mig redan hemma i
teamet. Sen att jag får möjligheten att göra det här i den häftigaste bilen jag någonsin kört, med vetskapen att den
fantastiska hemmapubliken är med mig och hejar, det gör det till något extra speciellt i år, säger Pontus Tidemand.
Rally Sweden inleds den 14 januari.
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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla
som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 600 specialister och finns i fem länder. Bolaget grundades 1995
och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

