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Tele2s nya mobilkampanj blir en riktig snackis 
– Tar hjälp av kändisar och konsumenter i ny reklamkampanj för Tele2 Champion 
 
Idag drar Tele2 igång en stor kampanj för Tele2 Champion. Där uppmanas 
privatpersoner att gå in på Tele2s webb och anmäla sitt intresse för att bli uppringda av 
sex kända svenska experter, bland andra Nils-Petter Sundgren och Susanne Lanefelt.  
 
De deltagande kändisarna kommer att prata om och ge råd inom sina respektive 
specialistämnen. Dessutom tävlar de med varandra om vem som kan prata längst under 
ett dygn. Den som får ihop flest minuter vinner och får 50 000 kronor av Tele2 att 
skänka till valfri välgörenhetsorganisation.  
 
– Det är riktigt billigt att ringa med Champion, bara 19 öre per minut dygnet runt till alla 
nät. Vi ville på ett roligt sätt illustrera det låga priset, genom att engagera de här kända 
svenskarna som får tävla i att prata om bland annat mat, relationer och kändisskvaller, 
säger Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.  
 
Kampanjen startar idag med helsidesannonser i Aftonbladet, Expressen och Metro, och 
kommer att pågå under vecka 6-9. Telefonsamtalen läggs ut på www.tele2.se/champion 
och går att lyssna på live eller i efterhand. I anslutning till länkarna kommer det att 
anges vad just det samtalet skulle kosta med Tele2 Champion.  
 
Följande kända svenskar kommer att vara med i Tele2s kampanj: 
Måndag 12/2: Martin Hedberg pratar om väder 
Tisdag 13/2:  Ralf Edström pratar om sport 
Onsdag 14/2: Nils-Petter Sundgren pratar om film 
Torsdag 15/2: Hans Shimoda pratar om kändisskvaller 
Fredag 16/2: Susanne Lanefelt pratar om hälsa 
Lördag 17/2: Alexandra Zazzi pratar om mat 
 
Om Tele2 Champion 
Tele2 Champion finns både som mobilabonnemang och kontantkort, och är med sina minutpriser på 19 
öre dygnet runt till alla nät de billigaste alternativen på marknaden enligt PTS Telepriskollen den 5 
februari 2007. Tele2 Champion är framtaget exklusivt för alla kunder som är eller blir fasttelefonikunder 
hos Tele2. 
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 070-426 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 för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 
miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV 
och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till 
de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte 
bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor. 

http://www.tele2.se/champion
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