
  
 

 

TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2004 TeliaSoneralla oli 15 411 000 
matkaviestintäasiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 51 359 000), 8 312 000 kiinteän verkon asiakasta ja 
(osakkuusyhtiöt mukaan lukien 8 943 000) ja 2 017 000 internet-asiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 2 056 000). 
Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, 
Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuun 2004 -
liikevaihto oli 81,9 miljardia Ruotsin kruunua (9,08 miljardia euroa). Työntekijöiden määrä oli 29 082.  

SurfPort Awards 2005 – Ehdokkaiden 
esittely 
 

 
Vuoden sisällöntuottaja 

 Lunarstorm (Ruotsi). Ruotsin suosituin kohtaamispaikka nyt myös 
matkaviestimissä.  

 Mobile Avenue Finland (MAF) (Suomi). Soittoääniä, logoja, pelejä 
ym.  

 Aspiro (Norja). Soittoääniä, pelejä, kuvia. 
 

Innovatiivisin palvelu  
 HUR (Tanska). Jokaisella bussipysäkillä suur-Kööpenhaminan 

alueella on nimi ja numero. Asiakkaat voivat etsiä tietoa bussien 
lähtöajoista ja mahdollisista myöhästymisistä näppäilemällä pysäkin 
nimen/numeron kännykkäänsä tai valitsemalla bussilinjan numeron 
annetusta listasta.   

 Svenska Spel (Ruotsi). Mobiilipelejä. Mahdollisuus ostaa Triss-
arpoja (perinteinen raaputettava arpa), pelata bingoa ym.  

 VIISAS Communications (Suomi). Sonera Mobile Fun ja VIISAS- 
liikennepalvelut. Sonera Mobile Fun -palvelussa voi käyttää mm. 
käteviä esikatselu- ja esikuuntelutoimintoja.  

 NRK-Mobil TV (Norja). Mobiili-TV. 
 
Käyttäjäystävällisin palvelu  

 Responsfabrikken, Appollo Travel WAP-sivusto (Tanska). WAP-
sivusto esittelee viimehetken lähdöt.  

 Eniro (Ruotsi). Keltaiset ja valkoiset sivut sekä erinomaiset kartat.  
 Nordea (Suomi). Pankkipalvelut matkapuhelimella: asiakkaat voivat 

maksaa laskuja, katsoa tilien saldot ja tapahtumat, tehdä 
pörssitoimeksiantoja sekä saada salkku- ja kurssitiedot jne. 

 Cellvision (Norja). Paikannukseen perustuva sääpalvelu.  
 
Nouseva tähti 

 Freeway for Dating.dk (Tanska). Treffipalvelu kännykkään.  
 SVT mobil (Ruotsi). Uusi WAP-versio sivustosta tarjoaa nyt myös 

yhtiön suosituimpia show-ohjelmia ja viimeisimmät uutiset 
kertapalveluna 3G-tekniikalla.  

 Verozona (Liettua). Soittoääniä, pelejä, taustakuvia ja hälytysääniä.  
 Digital Chocolate (Suomi). Digital Chocolate tarjoaa monia 

suosittuja ja korkealle arvostettuja pelejä, kuten Scarlotti's Mafia Wars 



  
 

 

 
 

2, Mobile League WordJong, Bubble Ducky ja Johnny Crash, sekä 
paljon muita palveluja.  

 Aspiro (Norja). NetComin jukeboxi-palvelu hälytysäänille.   
 
Elämäntyö 

 Unwire (Tanska). Keskeinen toimija Tanskassa sisällönpaketoijana  
WAP-palvelujen alusta lähtien. Nykyisin Unwire panostaa erityisesti 
mobiiliyhdyskäytäväratkaisuihin. 

 Aspiro (Ruotsi). Mobilehits-, Inpoc- ja Cellus-brändit. Tarjoaa 
monenlaisia soittoääniä, pelejä ja kuvia ja on ollut alalla aktiivinen  
alusta lähtien.  

 NKP (Liettua). Uutisia ja sääpalveluja, joissa kuvaa ja videota. 
 Ilmatieteen laitos (Suomi). Ilmatieteen laitoksen sääennusteet ym.  
 TV2 (Norja). Norjan ensimmäisiä sisällöntuottajia.  

 
Vuoden sisällöntuottaja mobiilimusiikin alalla 

 MTV mobile (Ruotsi). Voit katsoa reaaliaikaista videokuvaa tai 
haastatteluja, lukea viimeisimmät uutiset jne.  

 RocketScience (Suomi). Rokkstar-musiikkipalvelu. Tarjoaa virallista 
ihailijamateriaalia musiikin ystäville (musiikkikappaleet, kuvat, 
näytönsäästäjät) kännykän kautta.  

 Paragallo Mobile (Norja). SOUNDSGOOD-musiikkipalvelu.  
Mobiilimusiikkikauppa, joka tarjoaa aitoja soittoääniä, mahdollisuuden   
ladata musiikkia kännykkään sekä pohjoismaisiin ja ulkomaisiin 
artisteihin liittyviä videoklipsejä ja kuvia. Norjan lisäksi 
SOUNDSGOOD avaa sivut 28.10.2005myös Ruotsissa, Tanskassa 
ja Suomessa. 

 


