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”Efterlyst” i mobilen exklusivt för Tele2Comviq-kunder 
– Unika tv-klipp dagligen till mobilen genom samarbete med Strix och TV3 
 
Tele2Comviq erbjuder sina mobilkunder specialgjort extramaterial från det populära tv-
programmet Efterlyst genom ett nytt samarbete med produktionsbolaget Strix Television. 
Därmed har 3,5 miljoner Tele2Comviq-kunder möjlighet att få exklusiv tillgång till bilder 
från Efterlyst. 
 
– Just nu sker en enorm utveckling inom mobil-tv. Samarbetet med Strix är bara början på 
trenden mot ökad interaktivitet och unika produktioner för mobilen. Vi är stolta över att 
som enda operatör kunna erbjuda våra kunder skräddarsytt material från Efterlyst, säger 
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2.  
 
Det nya exklusiva innehållet med de senast inträffade brotten och efterlysningarna, 
kompletterar det vanliga tv-programmet Efterlyst, som Tele2Comviqs kunder redan idag 
kan se på i mobilen via TV3 TO GO. Materialet, i form av programmen Dagligt Efterlyst 
och Veckans Efterlyst, är specialgjort för mobilen. Det finns tillgängligt på Tele2Comviqs 
mobila portal (wap.tele2.se) samtidigt som Efterlyst startar igen på TV3 i höst.   
 
I höst lanseras också en SMS-tjänst som innebär att Efterlyst skickar ut ett SMS varje 
gång ett brott rapporteras till programmet.  
 
– Med hjälp av mobilen kommer Efterlyst att bli ännu mer interaktivt. Vi hoppas att de 
specialkomponerade programmen och SMS-tjänsten ska hjälpa oss att klara upp fler brott 
i framtiden, säger Hasse Aro, programledare för Efterlyst. Med uppdaterad information 
och bilder i mobilen kan tittarna följa Efterlyst var de än befinner sig och hjälpa oss att 
spana. 
 
Programmet Dagligt Efterlyst, som presenteras av Hasse Aro, är cirka fem minuter långt 
och sänds måndag till torsdag. Veckans Efterlyst är en lite längre summering på cirka tio 
minuter av veckans viktigaste fall i Efterlyst. Veckans Efterlyst sänds varje fredag och 
presenteras även det av Hasse Aro.  
 
Tele2Comviqs kunder har redan i dag tillgång till ett tiotal tv-kanaler i mobilen, däribland 
BBC World, TV3 TO GO och SVT Mobil-TV. Tele2Comviqs 3G-kunder har kunnat titta 
på Efterlyst i mobilen via TV3 TO GO sedan hösten 2005 och genom det nya interaktiva 
samarbetet får kunderna nu ut ännu mer av det populära programmet. Efterlyst är ett av 
TV3s populäraste program med 600 000 till 700 000 tittare varje vecka. 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00 
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626 
 



 
Tele2Comviq är en del av Tele2, 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 över 30 miljoner kunder i 23 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. 
  


