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Comviq lanserar ”MMS-maskinen”
Tjänsten öppnar nya möjligheter för användare att skapa egna foto-MMS utan
kamera i mobilen
Comviq introducerar nu MMS-maskinen på comviq.se för befintliga och nya kunder
som vill uppleva alla de möjligheter som finns med MMS. MMS-maskinen är en ny
flexibel lösning för att enkelt skapa, skicka och spara egna MMS, utan behov av
mobiltelefonkamera.
I och med lanseringen av MMS-maskinen, ligger Comviq i framkant med användarvänliga
innehållstjänster för MMS. Kunderna kan antingen mixa ihop kreativa MMS med egna bilder
och ljud, eller använda innehåll från Comviqs färdiga bild- och ljudbibliotek.
-

Vi tror att MMS har en stor potential och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med
våra kunder för att utveckla tjänster som de verkligen vill ha. Vårt samarbete med
kundpanelen Future Group har visat att många vill skicka MMS med egna foton. I
MMS-maskinen har vi arbetat mycket med innehåll, enkelhet och tillgänglighet, inte
minst för alla de MMS-användare som vill skicka egna bilder, men som idag saknar
kamera i mobilen, säger Karl-Johan Nybell, ansvarig för produktutveckling inom
Tele2.

Detta går att göra med MMS-maskinen på www.comviq.se:
•
•
•
•

Skapa MMS med egna bilder och ljud. Ta bilder med t ex en vanlig digitalkamera, spara dem
på din hårddisk, ladda upp dem till MMS-maskinen och lägg till en hälsning.
Biblioteket. Använd Comviqs färdiga bilder och ljud för alla tillfällen. Lägg till en personlig
hälsning, skapa och skicka ett MMS.
Skickade MMS. Spara lyckade meddelanden, ta fram favoriterna vid senare tillfälle och skicka
till fler personer.
Mitt arkiv. Alla dina ljud och bilder lagras här. Lägg till, ta bort och välj ut de som behövs för
att göra nya MMS.

För att använda MMS-maskinen behövs ett abonnemang eller kontantkort från Comviq eller Tele2,
samt en telefon utrustad med MMS-funktionalitet. Innehållstjänsterna i MMS-maskinen kommer att
vara helt kostnadsfria fram till den sista mars 2003. För mer information om priser och villkor, se
www.comviq.se.
För ytterligare information, kontakta;
Karl-Johan Nybell, chef produktutveckling, Tele2 Sverige, Tel: 08-5626 4302 / 070-426 4302
eller Tele2 Mediaservice, Tel: 08-5626 4626
Comviq erbjuder mobiltelefoni. Comviqs affärsidé är enkel; att göra mobil telefoni tillgängligt för så många som
möjligt och till lägsta pris. Comviq är idag en av Sveriges ledande GSM-operatörer. I Comviqs GSM-nät finns
ett av världens bredaste tjänsteutbud. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda våra kunder kvalificerade
tjänster till ett bra pris. Comviq är en del av Tele2 AB, som bildades 1993. Tele2 ABs aktie är noterad på
Stockholmsbörsen och på Nasdaq.

