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PRESSMEDDELANDE

Tele2 IoT i Gartners Magic Quadrant för tredje
året i rad
För tredje året i rad har Tele2 IoT kvalificerats som en global nischspelare i Gartners ”Magic
Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide.
Med kunder i mer än 160 länder har Tele2 IoT etablerat en stark position på den internationella
IoT/M2M-marknaden.
– Vi är oerhört stolta över att åter har blivit inkluderade i Gartners Magic Quadrant. Det
återspeglar vårt starka marknadserbjudande och vår enorma tillväxt under det gångna året,
säger Cyril Deschanel, Chief Commercial Officer på Tele2 IoT.
Gartner har utvärderat Tele2 IoT:s tjänster ur två nyckelperspektiv:
1. Visionen - marknadsförståelse, marknadsstrategi, försäljningsstrategi, produktstrategi,
affärsmodell, vertikal/branschstrategi, innovation och geografisk strategi
2.

Leveransförmågan - produkt- och serviceutbud, övergripande lönsamhet, prissättning,
marknadsrespons, marknadsföring, kundupplevelse samt driftverksamhet

–När konkurrensen ökar och utvärderingskriterierna skärpts, har Tele2 IoT stärkt sin position,
avslutar Deschanel.
Tele2 IoT är en del av Tele2-gruppen, med ansvar för alla affärer inom M2M och IoT. Med ett
brett erbjudande inom uppkoppling och kringliggande tjänster, vår horisontella position, blir vi
relevanta inom alla industrier på marknaden. Vi hjälper kunder att utveckla och implementera
rätt IoT-lösning, och vi hjälper kunderna att växa när de är redo för det.
Gartners kunder kan läsa den fullständiga rapporten här
https://www.gartner.com/document/3976258?ref=solrAll&refval=235873331
Disclaimer: Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i dess publicerade
undersökningar och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de aktörer som har högsta
betyg eller annan beteckning. Gartners undersökningar består av Gartners undersökningsorganisations
åsikter och bör inte tolkas som fakta. Gartner har en disclaimer för alla garantier, uttryckta eller
underförstådda, i dess undersökningar, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett
visst ändamål.
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE.
Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll
– oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande
normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni,
bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt
genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på
Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande
EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se
vår hemsida www.tele2.com.

