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50 procents ökning av kärlekshälsningar hos Tele2 på Alla 
hjärtans dag 
– Stevie Wonder stod för musiken när Tele2s kunder hälsade till sina kära med mobilen 
 
Det pep ordentligt i mobilerna på Alla hjärtans dag då rekordmånga 
svenskar skickade kärlekshälsningar via MMS och SMS. Hos Tele2 
slogs nytt rekord då mer än 6 miljoner MMS och SMS skickades. Det är 
en ökning med över 2 miljoner jämfört med den 14 februari förra året. 
 
– En kärlekshälsning via MMS eller SMS till den man tycker om är 
enkelt att skicka och väldigt mysigt att få, särskilt under dagen när man 
kanske är i skolan eller på jobbet och längtar till kvällen då man får 
träffas på riktigt, säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på 
Tele2.  
 
För att göra det enkelt för sina 3,5 miljoner mobilkunder laddade Tele2 sin hemsida och 
mobila portal med färdiga kärleks-MMS med bilder och musik. Av låtarna var Stevie 
wonders I just called to say I love you mest populär, tillsammans med motivet Din för 
alltid. 
 
– Vi ville att så många som möjligt skulle kunna skicka fina bildhälsningar, därför hade 
vi också särskilda Alla hjärtans dag-priser för våra färdiga MMS, avslutar Thomas 
Ekman.  
 
Topplista skickade låtar: 
1:a Stevie Wonder - I just called to say I love you 
2:a  The Bangles - Eternal Flame 
3:a The Beatles - All you need is love 
 
Topplista skickade bilder: 
1:a Din för alltid  
2:a  Hjärta med rosor  
3:a Kram  
 
Fler MMS-bilder och information om priser finns på hemsidan www.tele2.se/mms samt på Tele2s portal i 
mobilen, mobil.tele2.se.  
_____________________________________________________________________ 
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 kabel-
TV. 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. 

http://www.tele2.se/mms
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