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Bring Citymail förlänger avtalet med Tele2 Business
Sedan år 2000 har Tele2 levererat nätverk för datakommunikation och telefonilösningar till Bring
Citymail. Nu väljer Bring Citymail att förlänga sitt avtal med Tele2 Business i ytterligare tre år.
Bring Citymail är den största fria postoperatören i Sverige och hjälper företag med allt inom post och
kundkommunikation. Företaget har över 1600 anställda och når ungefär 2,5 miljoner postlådor, vilket utgör cirka
54 procent av Sveriges alla hushåll och företag. Nu har Bring Citymail valt att förlänga sitt avtal med Tele2
Business som leverantör av datanät och telefoni i ytterligare tre år.
– En väl fungerande kommunikation är avgörande för vår leverans mot våra kunder, men även mot kundens
kunder. Vi har i dag en leveranssäkerhet på 98,5 procent och för att bli ännu bättre måste vi ha en
kommunikationsinfrastruktur som fungerar utan några störningar. Tele2 Business har under många år levererat
kommunikationslösningar på både hög och jämn nivå, varför vi nu väljer att fortsätta samarbetet i minst tre år
till, säger Kenneth Weinberg, IT-chef, Bring Citymail.
Tele2 Business har implementerat ett WAN hos Bring Citymail för företagets datakommunikation. Nätverket
täcker in verksamhetens nära 120 siter spridda över hela Sverige. Tele2 levererar även fast och mobiltelefoni till
företagets anställda.
– Vi är väldigt glada över det fortsatta förtroendet från Bring Citymail. Extra roligt är det då vi har arbetat och
utvecklats tillsammans under en lång tid – från monopolutmanare till väletablerade aktörer inom respektive
branscher. Bring Citymails framgång är i stor utsträckning beroende av säker och exakt kommunikation och vi
kommer att jobba hårt för att även i framtiden möta de höga krav som företaget ställer på våra
kommunikationslösningar, säger Anders Långsved, affärsområdeschef, Tele2 Business.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Långsved, affärsområdeschef, Tele2 Business, tel: 070-426 42 84
Malin Mellberg, presschef, Tele2 Sverige, tel: 070-426 40 06
TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER
ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 36 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och
tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan
Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder
kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor.

