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Telia nominerad som Årets nyhetsrum
2016
Idag presenterade företaget Mynewsdesk nomineringarna för Årets
Nyhetsrum 2016. Bland hundratals nyhetsrum har Telia utsetts som en av tre
nominerade i branschkategorierna IT och Teknik samt Hosted Newsroom.
Nomineringarna baseras på vilka som har lyckats bäst med att nå ut och hur
de olika funktionerna i nyhetsrummet har utnyttjats som till exempel
relaterat material, sociala medier samt bild- och videomaterial.
- Vi är otroligt stolta. Vi vill erbjuda ett nyhetsrum där våra besökare enkelt

och smidigt kan följa och ta del av alla nyheter på Telia genom pressreleaser,
nyheter och sociala medier. Allt på ett och samma ställe. Men även inspireras
av allt spännande vi gör. Nomineringen är ett kvitto på att vi är på rätt väg,
säger Irene Krohn, Presschef Telia Sverige.
Prisutdelningen äger rum den 26:e januari. Du kan ta del av samtliga
nomineringar här.
Telias fem toppnyheter 2016
Telia storsatsar på företagare - lanserar personlig tekniker
Telia erbjuder fiber till 15 000 hushåll och företag i ny storsatsning
Telia bäst på mobilt tal och surf i Sverige enligt ny rapport från P3
Telia lanserar Fashion against hate - en unik modekollektion mot näthat
tillsammans med APLACE
Sveriges största företagsflytt – idag slår Telia upp portarna i Arenastaden

Om Telia
I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt arv,
vår framtid och vårt samhällsansvar. Med cirka 21000 medarbetare i sju
länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen i
de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt
och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till vardagsrummet
och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre vardag. Välkommen
till Telia – välkommen till Folknätet.
Läs mer på www.telia.se
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