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Tele2 AB: Tele2 och Wipro Limited ingår 

M2M/IoT-partnerskap 
Stockholm - Tele2 AB, ("Tele2"), (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A and TEL2 B), meddelade idag 

att man etablerat ett partnerskap med Wipro Limited för maskin-till-maskin (M2M)/”internet of 

things” (IoT). 

 

Tele2 och Wipro har ingått ett strategiskt partnerskap för att förse företagskunder med M2M/IoT-

lösningar som kommer att bidra till att reducera kostnader samt skapa nya intäktsströmmar. Avtalet 

kommer att hjälpa kunder att implementera lösningar som minskar ”time-to-market” och kostnader för 

utveckling och drift. 

 

Rami Avidan, chef för Tele2 M2M Global Solutions, kommenterar: "Partnerskap är det rätta sättet att gå 

till marknaden i M2M/IoT-världen. På Tele2 arbetar vi aktivt med full fokus på vår partnerstrategi. 

Genom att samarbeta med Wipro kan vi tillsammans erbjuda en helhetslösning som kommer att 

möjliggöra för våra kunder att realisera affärsmöjligheter på ett enkelt, flexibelt och säkert sätt." 

 

Wipro Limited är ett ledande IT-, konsult-och outsourcingföretag med 145 000 anställda över hela 

världen och närvaro i 61 länder globalt. 

 

Alan Atkins, Vice President och global chef för M2M på Wipro, kommenterar: "Wipro satsar stort för att 

driva M2M-verksamheten framåt. Vi är glada att kunna tillkännage samarbetet med Tele2, som kommer 

att hjälpa oss fortsätta satsningen på helhetslösningar till kunder över hela Europa." 

 

Mer information om Tele2 M2M Global Solutions, besök: m2m.tele2.com 

För mer information om Wipro, besök: wipro.com 
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Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79 

Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27 

 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER 

ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 

länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv 

och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare 

till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX 

sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 

(EBITDA) på 6 miljarder kronor. 

http://m2m.tele2.com/
http://www.wipro.com/

