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Tele2 öppnar sin första egna butik 

- Service, kundnärhet och Frank i fokus 
 
Idag öppnar den första Tele2-butiken. Skärholmen Centrum är först ut och senare i 
augusti öppnas en till butik i Kista Galleria. Butikerna är en del i Tele2s strategi att 
ytterligare tillgängliggöra sina tjänster samtidigt som närhet till kunden, service och 
kvalitet står i centrum. Tele2s marknadsföringskoncept, fåret Frank, får dessutom en 
framträdande position i butikernas utformning.  
 
Service och närhet till kunden genomsyrar satsningen som föregåtts av en omfattande 
rekryteringsprocess med handplockade säljare och en genomarbetad design. Syftet är att ge 
kunden möjlighet att bekanta sig med Tele2, bemötas på ett professionellt och serviceinriktat 
sätt samt känna igen sig i butiksmiljön.  
 

- Vi har under en längre period funderat på att öppna egna Tele2-butiker. Nu känner vi 
att marknaden är mogen och tiden är rätt. Vi vill ge våra kunder möjligheten att träffa 
oss och tillgängliggöra våra tjänster i ytterligare en kanal som präglas av kvalitet och 
servicekänsla, säger Niclas Palmstierna, VD på Tele2 Sverige.  

 
Tele2 har valt att levandegöra Frank, Tele2s framgångsrika marknadsföringskoncept, för att 
skapa en enhetlig kundupplevelse och ta vara på de positiva känslor han skapat på marknaden. 
Franks kontorsmiljö är den första miljön Tele2s kunder kommer att bemötas av.  
 

- Våra butiker ser inte ut som alla andra. Det ska vara enkelt och roligt för kunden att 
handla våra produkter. Kunden ska känna sig som en del av Franks värld. Samtidigt 
kommer vi att lyfta fram våra abonnemang och tjänster tillsammans med telefoner och 
laptops, fortsätter Niclas Palmstierna. 

 
_________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige, tel: 08-5626 4000  
Annika Kristersson, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 41 28 
 
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera prisvärd och enkel kommunikation 
för alla, alltid. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25,4 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 
erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, 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 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade 
ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor. 
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