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HiQ on erikoistunut yksinkertaistamaan ja tehostamaan korkean teknologian viestintä- ja 
ohjelmistokehitysratkaisuja. HiQ on alansa johtava toimija, joka työllistää yli 1300 asiantuntijaa 
Pohjoismaissa ja Venäjällä. HiQ:n osake on noteerattu Pohjoismaisen pörssin keskisuurten yhtiöiden 
listalla (NASDAQ OMX Stockholm midcap). Lisätietoja osoitteessa www.hiq.fi.	  
	  

 
 

HiQ TEHOSTAA AKADEMISKA HUS AB:n DIGINÄKYVYYTTÄ  
HiQ auttaa yhtä Ruotsin suurimmista kiinteistövälitysyhtiöistä sovittamaan 
asiakas- ja brändiviestintää sekä palveluja sähköiseen maailmaan. HiQ:n 
kehittämä uusi verkkopalvelu on keskeisessä roolissa Akademiska Husin ja sen 
asiakkaiden, sidosryhmien sekä 300 000 yhtiön tiloissa työskentelevän ja 
opiskelevan henkilön välisessä viestinnässä. 
 
“Projekti on jälleen esimerkki toimeksiannoista, joissa kannamme kokonaisvastuun 
digihankkeesta, aina konseptoinnista, suunnittelun ja teknisen toteutuksen kautta 
hallintaan ja tukeen. Monipuolinen osaamisemme hyödyttää Akademiska Husia ja 
olemme ylpeitä siitä, että saimme heidän luottamuksensa tehokkaan ja 
käyttäjäystävällisen ratkaisun rakentamiseen,” sanoo HiQ Göteborgin toimitusjohtaja 
Jerker Lindstén.  
 
Uusi verkkosivusto on osa Akademiska Husin laajaa kehityshanketta, jonka puitteissa on 
viime vuosien aikana uudistettu mm. yrityksen brändiä  sekä verkkostrategia.  
 
“Tavoitteena on vahvistaa suhdettamme asiakkaiden ja vuokralaisten suuntaan, lisätä 
liiketoimintamme tunnettuutta sekä löytää uusia tapoja luoda lisäarvoa ja hyötyjä. 
Haluamme jakaa osaamistamme koulutusympäristöjen asiantuntijana. Uusi 
verkkopalvelu on tärkeä osa sähköistä näkyvyyttämme ja yhteistyö HiQ:n kanssa on 
toiminut hienosti,” kertoo Akademiska Husin PR-toimintojen ja verkkopalveluiden 
päällikkö Henrik Mortensen. 
 
“Akademiska Hus on alansa johtava peluri ja olemme iloisia voidessamme 
myötävaikuttaa heidän toimintaansa osaamisellamme. Intohimonamme on helpottaa ja 
parantaa ihmisten arkea ja kehittämämme ratkaisu tekee juuri tätä sekä Akademiska 
Husin että heidän asiakkaidensa näkökulmasta,” sanoo HiQ-konsernin johtaja Lars 
Stugemo. 
 
Akademiska Hus on yksi Ruotsin suurimmista kiinteistöalan yrityksistä. Yliopistoihin ja 
oppilaitoksiin erikoistunut Akademiska Hus rakentaa ja hallinnoi ympäristöä säästäviä 
oppimisympäristöjä. Laajan, akateemisen maailman trendejä koskevan kokemuksen 
ansiosta Akademiska Hus rakentaa sekä innovatiivisesti että pitkän tähtäimen tarpeet 
huomioiden. Yrityksen tämänhetkisen kiinteistöomaisuuden arvo on 58,4 mrd. SEK ja 
liikevaihto 5,6 mrd. SEK.  
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