
 
 
  
 

 

 
Knowit i EPiServer Inner Circle 

 
Knowit ska tillsammans med branschens mest framstående partners driva 
utvecklingen av EPiServer som produkt. Genom att vara en del av Partner Inner 
Circle (Pic) kan Knowit ge feedback om strategier, produkter och program 
utifrån egna och kunders behov eller önskemål.  
 
– I dag kräver kunderna en stark samarbetspartner, som kan leda och stötta dem i 
utvecklingen av lösningar för många olika kanaler och flexibla plattformar. Att vi får 
förmånen att ingå i EPiServer Inner Circle stärker oss i rollen som digital strategisk 
rådgivare, säger Thomas Engström, Partner Manager EPiServer på Knowit. 
 
Knowit har ett nära samarbete med EPiServer sedan 2001. EPiServer är också den 
dominerande plattformen för Knowits leveranser inom området.  
 
Knowit satsar nu stort inom området kring Digital Business & Communication, bland 
annat genom att starta ett kompetenscenter kring e-Commerce i Malmö. Samarbetet 
med EPiServer ger ännu fler möjligheter att stärka och växa affären. 
 

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 Tyskland. Knowit AB (publ) är 
noterat på Nasdaq OMX 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 
Thomas Engström, Webb – sales & marketing, Knowit Dalarna, 070 343 03 50   
 
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.10.00 den 29 september 2015. 
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