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HiQ förenklar och förbättrar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och 
mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. 
HiQ har fler än 1 300 anställda och har kontor i Norden och i Ryssland. HiQ är noterat på NASDAQ OMX 
Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.hiq.se.  

 

HiQ HJÄLPER VÄRLDSLEDANDE INDUSTRIKONCERN 
MED DIGITALT LÄRANDE 
HiQ hjälper en världsledande industrikoncern med digitalt lärande. Med HiQs 
lösning blir det enklare för alla anställda att förstå koncernens nya 
marknadsföringsplattform, och att använda materialet i sitt dagliga arbete. Detta 
kommer att bidra positivt till industrikoncernens affär. 
 
- Digitalt lärande är tidseffektivt och ger en enklare inlärningsprocess. Man får 
snabbt fram budskapet utan dyrbara lektioner. Samtidigt är lösningen interaktiv och 
sticker ut visuellt. Vi har lång erfarenhet på området och är glada att kunna hjälpa 
kunden att få ut mesta möjliga effekt av sin nya plattform, säger Anna Kleine, VD för 
HiQ Skåne. 
 
Kundens nya plattform är värdebaserad och innehåller riktlinjer och verktyg kring 
marknadsföring. Målgruppen är alla koncernens anställda, i synnerhet säljare och 
marknadspersonal. Rent konkret är den digitala träningen uppdelad i tre delar: en 
del som förklarar fördelarna med värdebaserad kommunikation, en som 
demonstrerar det nya verktyget och en som lyfter fram hur dessa används i 
praktiken. 
 
HiQ är en erfaren partner inom området e-learning och levererar digitala 
inlärningslösningar till bland annat Volvo Cars. 
 
- E-learning blir en allt viktigare del av HiQs erbjudande inom webb & mobilitet. Vi 
brinner för att förenkla och förbättra människors liv och digitalt lärande är ett 
lysande sätt att göra det på, säger HiQ Göteborgs VD Jerker Lindstén. 
 
Den världsledande industrikoncernen är verksam i över 40 länder. Huvudkontoret 
ligger i Sverige. 

 

För mer information, kontakta gärna: 
Anna Kleine, VD HiQ Skåne, tel. +46 703 599 331 
Jerker Lindstén, VD HiQ Göteborg, tel. +46 76 880 06 00 
Peter Lindecrantz Häggström, Informationschef HiQ, tel. +46 704 200 103 
	  


