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3 har telebranchens bedste image 
 

3.734 danske erhvervsledere peger på 3 som det teleselskab i Danmark, der har det bedste 

image. Det er især på områderne innovation og kommunikation, at 3 skiller sig ud i ”Guld Ima-

ge 2011”-undersøgelsen, som blev offentliggjort forleden på Berlingske Nyhedsmagasins Ima-

gekonference. 

 

 

3 har telebranchens bedste image viser ”Guld Image 2011”-undersøgelsen, hvor 3.734 danske erhvervsledere 

har vurderet 140 kendte og toneangivende virksomheder. Med en placering som nr. 106 på listen foran Telenor 

(nr. 117), Telia (nr. 124) og TDC (nr. 125) glæder 3 sig over telebranchens bedste image, men det ændrer ikke 

ved, at teleselskaberne generelt har lang vej til toppen af imageundersøgelsen.  

 

”Vi har nået en placering som nr. 106 ud af 140 og ville selvfølgelig gerne have nået en placering i top-20, men vi 

er det bedst placerede teleselskab, og det er noget, der glæder mig meget. Telebranchen er en branche, hvor det 

historisk set er meget svært at opnå høje imageplaceringer uanset, hvor i verden man vender blikket hen. Men vi 

er især glade, fordi nogle af de kriterier, der har givet os en god placering er innovation og kommunikation, der 

ligger vores hjerter meget nær” siger CEO Morten Christiansen fra 3. 

 

Siden 3 holdt sit indtog på det danske marked i slutningen af 2003, har selskabet konsekvent satset på den mest 

moderne og innovative netværksteknologi. Det har resulteret i både tekniske begyndervanskeligheder, store inve-

steringer og deraf følgende røde tal på bundlinjen. Men det er nu en saga blot. Gennem de seneste år er 3’s 

netværk adskillige gange kåret til Danmarks bedste, og 2011 bliver det tredje år i træk med positive økonomiske 

resultater. 

 

”Vi har taget udgangspunkt i grundproduktet - det bedste netværk. Vi har holdt fast, og det har givet pote. Vi har 

været tro mod vores identitet, og det vi troede på - og det har vores kommunikation taget udgangspunkt i. Det har 

givet et meget konsekvent billede af, hvem vi er, og den kurs vil vi også forfølge i de kommende år. Danmark har 

brug for et teleselskab, der har mod og overskud til at tage teten i udviklingen,” siger Morten Christiansen. 

 

Senest har 3 lanceret et banebrydende produkt, der hedder 3DataDeling. Det giver 3’s mobilkunder mulighed for 

kvit og frit at få ekstra simkort og gå online med deres bærbare computere og tablets. Samtidig har 3 lagt afstand 

til mobilpriskrigen ved bl.a. at lancere nye innovative abonnementspakker, åbne Nordeuropas største telebutik på 

Strøget i København og ansætte 3’s Kundeombudsmand, som skal føre tilsyn med, at kundernes rettigheder 

respekteres til punkt og prikke i 3. 

 

”Guld Image 2011”-undersøgelsen er gennemført af IFO – Instituttet for Opinionsanalyse, Mannov og Berlingske 

Nyhedsmagasin. 

 

Portrætfotos til fri afbenyttelse findes på www.3.dk/billedarkiv 
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Mette Christiansen, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: mette.christiansen@3.dk, mobil: 31 200 883. 

 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 

202.  

 
Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og 

i 2010 en LTE-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye LTE-netværk, vil 3 også i 

fremtiden levere Danmarks bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Dan-

mark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel 

og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australi-

en, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 

 


