
Sveriges mest efterfrågade restaurang, hotell och taxibolag
kartlagda
Varje år tar Eniro 118 118 emot miljontals förfrågningar. En kartläggning visar att några av de mest efterfrågade branscherna är
restauranger, hotell, pizzerior, och taxi. Vilken är då Sveriges populäraste restaurang och vilket taxibolag är mest efterfrågat? 

Svenskarna blir alltmer informationssökande när de är på språng. Varje dag tar Eniro 118 118 emot tiotusentals samtal. 800 telefonister finns
dagligen på plats för att hjälpa kunderna att hitta det de söker. Pizzerior, hotell och restauranger står högt på önskelistan när vi svenskar
söker information via Eniro 118 118. Totalt finns ca 1 400 rubriker, under vilka företagen är sorterade. Några är dock betydligt mer eftersökta
än andra. Eniro 118 118 har listat några av de mest populära branscherna och vilka företag inom dessa som kunderna frågar mest efter.
- Många av de efterfrågade företagen är sådana man ringer till när man är på stan eller sitter i bilen och behöver informationen snabbt. Idag
handlar förfrågningarna allt oftare om annat än bara namn och nummer till företagen. Man vill till exempel ha adresser, vägbeskrivningar,
öppettider och information från olika sajter, säger Helen Adolfson, informationsansvarig hos Eniro 118 118. 

Taxi Stockholm är Sveriges mest efterfrågade taxibolag.
- Taxi Stockholm etablerades ungefär samtidigt som telefonen fick sitt genombrott i slutet av 1800-talet och idag fortsätter folk att ringa,
ungefär 25 000 varje dygn. Även om vi har ett av Stockholms mest kända telefonnummer är det många som vill ha hjälp med att komma fram
till oss, inte minst de som är besökare i stan, säger Hans Nyström kommunikationschef på Taxi Stockholm.

Efterfrågade branscher och företag
08-505 244 50 Restaurang Kungsholmen o Pontonen (restaurang) 
031-750 88 00 Hotel Gothia Towers (hotell) 
08-15 00 00 Taxi Stockholm (taxi) 
08-662 75 57 Ciao Ciao Pizzabutik (pizzerior) 
08-545 273 50 Björn Axén Hairdresser (frisörer, hårvård) 
08-503 330 00 Din Bil, Sätra (bilar) 
08-545 512 20 Akuttandvården (tandläkare) 
08-630 18 00 COOP Forum (livsmedel) 
08-505 303 00 Regiondjursjukhuset i Bagarmossen (djursjukhus) 

För mer information: 
Helen Adolfson, informationsansvarig, Eniro 118 118 AB, 
08-553 317 26, 070-330 73 26, helen.adolfson@eniro118118.se 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande
närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se,
DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner
sökningar. Eniro Group har omkring 1 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt
huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.


