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Niklas från Lidköping vinnare i Tele2s ringsignalstävling
– Sveriges nya ringsignalskung vinner kontrakt med Aspiro

Nu har vinnaren korats i Tele2 Studio, Sveriges största
ringsignalstävling. Niklas Gustavssons bidrag Bug Squash
röstades fram i konkurrens med drygt 500 godkända
bidrag. Niklas Gustavsson vinner nu ett kontrakt med
Sveriges största ringsignalsleverantör Aspiro och kommer
därmed att få möjlighet att sälja ringsignalen i alla Aspiros
försäljningskanaler.
– Det är otroligt kul att få vinna Tele2 Studio. Jag hade
Bug Squash-signalen liggande på lager och när jag hörde
talas om tävlingen och lyssnade igenom bidragen tyckte
jag att den här typen av signal saknades, säger Niklas
Gustavsson.
Niklas är 30 år, kommer från Lidköping och arbetar med musik på heltid. Bidraget Bug
Squash är sommarinspirerat och består av ljudet av en flygande insekt som efter några
sekunder faller offer för en flugsmälla.
– Vi gratulerar Niklas till segern och önskar honom lycka till med sitt fortsatta musikoch ringsignalsskapande. Tävlingen har varit oerhört populär och detta är bara är början
på vår satsning på användargenererad mobil underhållning, säger Thomas Ekman,
ansvarig privatmarknaden på Tele2.
Tele2 Studio lanserades den 1 maj 2007 som ett samarbete mellan Tele2, NRJ och
PlusFourSix. Alla som komponerat en ringsignal har kunnat skicka in sitt bidrag och
delta i tävlingen. Under den dryga månad som tävlingen pågick skickades över 500
godkända bidrag in och de har lyssnats på närmare 200 000 gånger. Det går fortfarande
att lyssna på och ladda ned samtliga bidrag på www.tele2.se/studio.
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För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 47 07
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.

