
 
 
  
 

 
 

Knowit hjälper Midsona till digital 
framgång 
  
  
Midsona har valt Knowit för att utveckla deras digitala kanaler på internet. I 
uppdraget ingår att stärka Midsonas varumärken på webben. Första steget är 
att göra webbsiten midsona.se anpassad för mobila enheter med hjälp av 
EPiServer 7.5.  

Knowit kommer att utveckla designen och skapa en flexibel plattform för de olika 
varumärken som ingår i Midsonas portfölj. I och med användandet av EPiServer 7.5 
nås flera fördelar och nya möjligheter att optimera nyttan av den digitala närvaron. 
Bland annat blir designen responsiv för olika skärmstorlekar och redaktörerna kan 
jobba mer professionellt med webbinnehållet för att kontinuerligt optimera 
upplevelsen för besökarna.  
  
– Det är extra roligt att få uppdraget för en börsnoterad koncern med huvudkontor i 
Malmö. Vi ser det som ett kvitto på vår förmåga att hantera komplexa webbuppdrag 
och att vi har stort kunskap om konsumenters beteenden på webben. Vi har under de 
senaste åren tagit steget från att vara ansedda som tekniska utvecklare till att vara 
våra kunders digitala helhetsbyrå med starkt fokus på användarupplevelsen och 
affärsnytta, säger Kenneth Lyngshede vice vd på Knowit Digital Solutions Syd AB i 
Malmö. 
  
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom 
områdena kost och hälsa, sportnutrition, supermat, förkylning samt hygien. Koncernen representerar 
även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, 
apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013.  
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter 
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. 
Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. 
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige 
och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är 
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Kenneth Lyngshede, vice vd, Knowit Digital Solutions Syd AB, 0722 433 010 
eller 
Karin Murén, informationsansvarig Midsona Sverige AB, 040 - 660 20 40 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl.13.00 den 10 juli 2014. 
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