
 

  

Om Dialect  
Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder 

vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, 

mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2012 drygt en miljard kronor och har idag 

över 700 anställda på 60 orter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB med en omsättning på ca 600 MSEK 

och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se. 

 

 

Pressmeddelande 2013-04-17 

 

Dialect tillsätter chef för mobila erbjudanden 
Carolina Ringqvist är nytillträdd chef för affärsområdet Mobil på Dialect från 
och med 1 april. Hon kommer till Dialect från Net1 och dessförinnan från en 
tjänst som säljchef på Telenor. 

 
Ansvaret för affärsområdet mobil innebär att tillsammans med operatörerna paketera och 
styra Dialects erbjudanden inom mobiltelefoni. Paketeringarna ska innefatta hårdvara, 
abonnemang och mobila tjänster. Rekryteringen innebär att företaget tar ett ännu 
tydligare grepp om sina mobila erbjudanden och sammanför dem med Dialects egna 
tjänster.  

 
   – Våra kunder efterfrågar att vi tar ett helhetsansvar över alla delar av vårt 
kunderbjudande. Med genomtänkta paketeringar kan vi höja värdet för kunderna, främst 
inom segmentet små och medelstora företag, berättar Thomas Eriksson, 
affärsområdeschef tjänster.  

 
Rekryteringen av Carolina Ringqvist som ansvarig för affärsområdet Mobil är ett led i 
Dialects strategi att utveckla och erbjuda fler tjänster och att sätta samman dem i enkla och 
tydliga paketeringar för de små och medelstora företagen.  

 
Mobiltelefoni utgör en viktig del av bolagets erbjudanden och är en central bärare av 
företagets tjänster som mobilväxeln Unified, körjournalen och Office 365 från Dialect.   

 
   – Arbetet för oss som paketerar och säljer mobiltjänster och abonnemang kräver mycket 
mer kreativitet framöver. Vi kommer behöva tänka större, bredare och i helt nya banor för 
att komma på och utveckla tjänster för mobiltelefonerna, säger Carolina Ringqvist om sin 
nya roll.  

 
Carolina Ringqvist tar med sig erfarenhet från sitt tidigare arbete med mobila paketeringar 
och proaktiv försäljning av mobila erbjudanden. Hon har arbetat på Telenor i sex år med 
försäljning av mobil hårdvara och abonnemang både som Key Account Manager och Sales 
Manager mot små och medelstora företag och därefter på Net1.  

 

För mer information vänligen kontakta: 
Thomas Eriksson, affärsområdeschef tjänster Dialect 
Tel: 010-60 190 01, e-post: thomas.eriksson@dialect.se 
Victoria Preger, informationschef Dialect AB 
Tel: 010-60 130 14, e-post: victoria.preger@dialect.se 


