
Cision lanserar mediabank
Kommunikationsföretaget Cision lanserar idag en mediabank som gör det möjligt att ladda upp, spara och återanvända alla former av
multimedia direkt i kommunikationsverktyget CisionPoint.

De senaste åren har bilderna och videor fått en allt viktigare betydelse i medier. Idag använder tidningarna både fler och större bilder än de gjorde för tio år
sedan. Dessutom har antalet bloggare som gärna vill illustrera sina inlägg tillsammans med olika sociala medier för bilder ökat lavinartat. Genom att
underlätta hanteringen av bilder och videor skapas möjligheter för våra kunder att få ännu större synlighet för sina budskap.

-Vi märker att bilder blir allt viktigare för att få ett genomslag i både traditionella medier och sociala medier. Inte minst har också bilderna en stor betydelse
för hur Google rankar nyheter. En riktigt bra bild kan till och med vara nyhetsdrivande i sig säger Alexander Mason, sälj och marknadsdirektör på Cision.

-Därför vill vi med denna utveckling både öka våra kunders synlighet samt underlätta deras vardag. Vi kommer att fortsätta vår utveckling kring bilder
framöver och många av våra kunder använder även kopplingen till Scanpix som vi lanserade tidigare i år säger Alexander Mason.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Sales & Marketing Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 0733451600
http://se.cision.com

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga
medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra
opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i
mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljarder 2011. Mer information finns på www.cision.com.


