
  
 

 

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2004 hade TeliaSonera 15 
411 000 mobilkunder (51 359 000 inkl delägda bolag), 8 312 000 fasttelefonikunder (8 943 000 inkl delägda bolag) och 2 017 000 
internetkunder (2 056 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. 
TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Omsättning januari-december 2004 var 81,9 miljarder SEK 
(EUR 9,08 miljarder) och antalet anställda var 29 082. 

  

 
 

Nominerade innehållsleverantörer för  
SurfPort Awards 2005  
 

 
Årets innehållsleverantör  

 Lunarstorm (Sverige). Sveriges största internet community i mobilen 
 Mobile Avenue Finland (MAF) (Finland). Ringsignaler, logos, spel etc  
 Aspiro (Norge). Ringsignaler, spel och bilder. 

 
Mest innovativa tjänst  

 HUR (Hovedstadens Udviklingsråd, Danmark). Information om avgångstider, förseningar 
för bussar i Köpenhamn och merparten av Själland. Varje busshållplats har bland annat ett 
unikt nummer som användaren kan skriva in på wap-sajten och få information om.  

 Svenska Spel (Sverige). Mobila spel, bland annat Triss och Bingo med flera.  
 Viisas Communications (Finland). För Viisas’s trafiktjänster samt för Sonera Mobile Fun-

tjänster där användaren kan läsa och lyssna på förhandsinformation.  
 NRK-Mobil TV (Norge). Mobil-tv. 

 
Mest användarvänliga tjänst  

 Responsfabrikken för Apollos resesajt (Danmark). WAP-sajt med information om sista-
minuten-resor.  

 Eniro (Sverige). Gula Sidorna med kartor.  
 Nordea, (Finland). Banktjänst via mobilen där kunden kan betala sina räkningar, kolla 

saldo, köpa och sälja aktier och få aktieportfölj-och prisinformation.  
 Cellvision (Norge). Vädertjänst där användaren befinner sig.  

 
Årets kommande stjärna  

 Freeway för Dating.dk (Danmark). Dejtingsajt. 
 SVT mobil (Sverige). Ny wap-version med bland annat de mest populära tv-programmen 

och de senaste nyheterna via 3G.  
 Verozona (Litauen). Ringsignaler, spel, bakgrundsbilder, uppringningssignaler. 
 Digital Chocolate (Finland). Digital Chocolate erbjuder många populära mobila spel bland 

annat Scarlotti's Mafia Wars 2, Mobile League WordJong, Bubble Ducky, och Johnny 
Crash med flera.  

 Aspiro (Norge). För NetComs jukebox tjänst med uppringningssignaler 
 
 
 



  
 

 

 
 

 
Årets livstidsbragd  

 Unwire (Danmark). Viktig plattformsleverantör för innehållstjänster i Danmark sedan början 
av utvecklingen av WAP-tjänster. Unwire fokuserar på mobila gateway lösningar. 

 Aspiro (Sverige). Företag som varit med sedan starten med ringsignaler, spel och bilder 
med varumärken som Mobilehits, Inpoc Games och Cellus.  

 NKP (Litauen). Nyheter, vädertjänster med foto-och videomaterial.  
 Ilmatieteen laitos (Finland). Finska Metereologiska Institutets mobila vädertjänster som 

varit med länge.  
 TV2 (Norge). En av de första mobila innehållsleverantörerna i Norge.  

 
Årets bästa innehållsleverantör av mobil musik 

 MTV mobile (Sverige). Live videoklipp och intervjuer med artister etc. 
 RocketScience (Finland). För tjänsten Rokkstar som erbjuder music fans officiellt 

artistmaterial (låtar, bilder, skärmsläckare) via mobiltelefonen.  
 Paragallo (Norge). För musiktjänsten SOUNDSGOOD - med The Mobile Music Store som 

innehåller ringsignaler, nedladdningsbar musik, videoklipp och bilder från nordiska och 
internationella musikartister. I tillägg till Norge, så kommer SOUNDSGOOD att vara 
tillgänglig i Sverige, Danmark och Finland från och med den 20 oktober, 2005. 

 


