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3M väljer Tele2 för fast och mobil telefoni
3M har tecknat avtal med Tele2 gällande leverans av både fast och mobil telefoni.
Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor och avtalet löper på tre år.
– Vi strävar alltid efter att sänka våra kostnader i verksamheten och med en
helhetslösning kan vi pressa kostnaderna ytterligare. Bara på avgiften för
mobilabonnemangen räknar vi med en väsentlig besparing, säger Anders Frykman,
Inköpschef på 3M.
3M väljer också tjänsten Mobile Extension för delar av verksamheten. Med Tele2 Mobile
Extension fungerar mobiltelefonen som en anknytning i företagsväxeln. Därmed har
användarna bara en mobiltelefon för all kommunikation och samtidigt alla fördelar med
att vara knuten till en växel och växeltelefonist.
– Det känns roligt att 3M i Sverige valt att bli ny kund hos oss och att vi har kunnat bidra
med smarta lösningar som sänker kostnaderna och förenklar kommunikationen. 3M har
som mål att växa i Sverige och vi är gärna med och växer tillsammans med dem, säger
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden hos Tele2.
3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA.
Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige och 50 000 produkter i hela
världen. 3M Svenska AB har 365 anställda och huvudkontor i Sollentuna.
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Markus Täkte, ansvarig företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB,
tel. 08-56 26 46 88 eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabelTV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla
statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3
miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.

