
Internationellt pris till Eniro-app
Eniros app för Gule Sider har fått hedersbetygelse vid Webby Awards. Appen har samma funktion och design som Eniros app i
Sverige.

–  Det här är ett erkännande för vår satsning på bra funktionalitet och design. Vi har tagit fasta på behovet att söka lokalt. Appen tar
utgångspunkt i kartorna och ger en träfflista baserat på position, säger Sara Kullgren direktör för produkt- och tjänsteutveckling.

Gule Sider var ett av 11 000 inskickade bidrag från hela världen och fick tillsammans med 11 andra i kategorin ”Utilities & Services” en officiell
hedersbetygelse.

Eniro har cirka 1,3 miljoner nedladdade appar i Skandinavien.

Om Webby Awards

The Webby Awards är en serie utmärkelser till ”världens bästa webbplatser”. Priset delas ut av The International Academy of Digital Arts and
Sciences sedan 1996. Juryn består av mer än 1 000 medlemmar från ledande onlinexperter till tidigare pristagare och
näringslivsrepresentanter.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eva Ernfors, press- och PR-ansvarig Eniro, tel: 072-728 73 23

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med
moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker
information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver,
oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 2 000 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3
002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer
om Eniro på www.enirogroup.com.

Eniro – Upptäck närheten. Sök Lokalt.


