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Tele2 M2M stärker sin närvaro i Benelux-
regionen  

 

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) 

meddelar idag att de stärker sin närvaro samt går in i nya partnerskap för deras 

Machine-to-Machine (M2M)/Internet of Things (IoT)-implementationer i Benelux-

regionen.  

 
Under de senaste månaderna har Tele2 signerat ett antal nya lokala partners samt stärkt sin 
egen närvaro i regionen för att ännu bättre kunna bemöta den ökade efterfrågan på M2M/IoT-
tjänster.   
 
Rami Avidan, marknadsdirektör på Tele2 M2M, kommenterar: “Jag är glad över att kunna 
presentera ett antal nya starka partnerskap i Benelux. Genom att integrera och samarbeta 
med de bästa lokala partnerna i regionen säkerställer vi att våra kunder får kvalitativa 
lösningar som är specialanpassade för deras behov. Genom våra partnerskap gör vi det också 
enklare och snabbare för kunderna att rulla ut deras lösningar i stor skala. Benelux-regionen är 
ett av våra fokusområden och dessa aktiviteter ökar vår tillväxt där ytterligare.” 
 
Tele2 M2M är eventpartner till “Internet of Things Congress” som tar plats i Amsterdam idag, 
den 29 september 2015. Rami Avidan kommer att hålla ett keynote-tal och många av Tele2s 
M2M-partners kommer att delta som utställare på eventet.  
 
De nya partnerna som Tele2 presenterar är:  
 
RedSalt – En lokal systemintegrationspartner som fokuserar på att inspirera kunder att börja 
IoT-resan med de bästa IoT-workshoparna i regionen – www.redsalt.nl 
 
Giant Leap Technologies – IoT-specialister, lokal systemintegrationspartner med 
specialistkunskap inom olika industrier samt erfarenheterna som krävs för att ansluta i princip 
vad som helst, var som helst – www.giantleap.info 
 
MobileTrack – Specialister inom LBS och IoT-lösningar för Care&Comfort, Safety&Security 
och tung industri – www.mobiletrack.nl 
 
MultiCap – Värdeadderande distributör med en unik försändelseuppföljningsplattform – 
www.multicap.be 
 
Service Cruiser – Innovativ fältserviceoutsourcingpartner med fokus på att stödja IoT-enheter, 
leverantörer, integrationer, tjänsteleverantörer samt återförsäljare – www.servicecruiser.com 
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AVIC – IoT-specialister, ett erfaret team som har arbetat i industrin under många år. De har 
fördjupade kunskaper inom flera olika industrier och intressanta nischade lösningar – 
www.avic.nl 

 

Besök Tele2s monter under Internet of Things Event i Amsterdam för att träffa vårt M2M-team.   

 

För mer information, vänligen kontakta:  

Viktor Wallström, PR-chef, Tele2 AB, Tele: +46 703 63 53 27 
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB. Tele: +46 704 26 46 52 
 

 

 

 

 
 

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA 

KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter 

och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt M2M/IoT lösningar. 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 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor 

och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor. 

http://www.smart-circle.org/internetofthings/

