
Cision vinnare av CODiE Awards för bästa omvärldsbevakningstjänst 2013
Cisions PR-verktyg CisionPoint har för femte året i rad vunnit en utmärkelse i den prestigefyllda tävlingen CODiE Awards som sponsras av
Software and Information Industry Association (SIIA). I år prisades Cision för Best Media and Information Monitoring Solution.

En panel av expertdomare och medlemmar i SIIA valde ut Cision som vinnare bland de andra finalisterna i kategorin, så som Critical Mention och
LexisNexis Group. Kategorin för Best Media and Information Monitoring Solution utnämner ”den lösning som bäst samlar in och analysera redaktionellt
innehåll på nätet, i sociala medier, mobilt och andra medier".

"I en tid präglad av ”big data” har aggregering och visualisering av nyheter blivit avgörande för att ge företag och organisationer den insikt de behöver för att
utveckla sin kommunikation och sina marknadsföringsstrategier", säger Peter Granat, VD för Cision Nordamerika.

"Vi är glada att vårt arbete har belönats i denna kategori, eftersom det understryker vår förmåga att integrera innehåll från alla kanaler - direkt in i en enkel
plattform där man kan hantera hela sitt kommunikationsarbete" säger Peter Granat, 

Utmärkelsen är Cisions femte CODiE Awards sedan den första utmärkelsen 2009. Cisions globala plattform har över 30 000 användare i mer än 20 länder,
finns i nio språkversioner och används av mer än 95 procent av de mest framgångsrika PR-byråerna, så väl som företag, organisationer, universitet och
många fler.

Cision PR Softwares CODiE Awards genom tiderna: 
2012 Best Online Business Information Service 
2011 Best Marketing/PR Solution 
2010 Best Social Media Aggregation Service 
2009 Best Online News Service

För mer information, vänligen kontakta:
Annica Sandberg, Marketing Manager Cision Scandinavia
E-post: annica.sandberg@cision.com
Telefon: 08 507 410 17
Mobil: 073-619 89 94
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.


