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Cision Plan and Connect Finland Oy vastaa Cisionin palkitun CisionPoint-verkkosovelluksen sekä Plan & Connect -
palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Yritys on osa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa 
sekä Aasiassa toimivaa Cision Groupia, jonka yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu 
Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2012 1,0 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa 
verkkosivuiltamme www.fi.cision.com.  
 

 1  
 

CisionPoint jälleen ehdolla CODiE-palkinnon 
saajaksi 
 
Cisionin verkkosovellus on ehdokkaana Best Marketing 
Automation Solution -kategoriassa. 

 
PR-ohjelmistojen johtavan kansainvälisen palveluntarjoajan Cisionin CisionPoint-verkkosovellus on ehdolla 
vuoden 2013 CODiE-palkinnon saajaksi Best Marketing Automation Solution -kategoriassa. Software and 
Information Industry Association SIIA on jakanut CODiE-palkinnoilla tunnustusta ohjelmistoalan huipuille jo 
27 vuoden ajan. 
 
"Olemme ylpeitä siitä, että CisionPoint on nimetty finalistiksi juuri markkinoinnin automatisointikategoriassa, 
sillä ohjelmistomme pyrkii nimenomaan tarjoamaan käyttäjilleen helppokäyttöiset työkalut kampanjoinnin 
tehokkaaseen hallintaan", kertoo Peter Granat, Cision North American toimitusjohtaja. "Tämä CODiE-
ehdokkuus korostaa CisionPointin onnistunutta roolia markkinoinnin ja PR:n nopeasti toisiaan lähestyvien 
toiminta-alueiden yhdistämisessä", hän jatkaa. 
 
Best Marketing Automation Solution -kategoriassa  palkitaan asiakastietojen hallinnan sekä markkinoinnin 
ja mediaviestinnän eri toimintojen automatisoinnissa parhaiten onnistunut ohjelmisto. Palkinnon saajan 
valitsee SIIA:n nimeämä asiantuntijaraati. Kategorian muut finalistit ovat Eloqua, Marketo ja Ontraport.  
 
”Kilpailun taso on tänä vuonna erittäin korkea ja kaikkia finalisteja voi jo nyt onnitella todella innovatiivisten 
tuote- ja palveluratkaisujen kehittämisestä”, toteaa Rhianna Collier, SIIA:n ohjelmistojaoksen johtaja. 
”Odotamme innolla voittajien palkitsemista toukokuisessa ”All About the Cloud” -gaalassamme.” Lisätietoja 
finalisteista löytyy SIIA:n kotisivuilta.  
 
CisionPointin CODiE Awards -historia: 
2013 Best Media and Information Monitoring Solution  
2012 Best Online Business Information Service 
2011 Best Marketing/PR Solution 
2010 Best Social Media Aggregation Service 
2009 Best Online News Service 
 
CisionPoint-verkkosovellus tuli markkinoille vuonna 2007 ja sen ensimmäinen suomenkielinen versio 
julkaistiin vuoden 2011 alussa. CisionPoint on saatavilla yhdeksällä eri kielellä ja sitä käyttää noin 30 000 
yritysten, järjestöjen ja yhdistysten edustajaa yli 20 maassa. Suomessa CisionPointia käyttävät mm. 

http://fi.cision.com/
http://www.siia.net/
http://www.siia.net/codies/2013/
http://siia.net/codies/2013/finalists.asp
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erikokoiset yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot sekä järjestöt ja viestintä- ja markkinointitoimistot. 
 
Lisätietoja: 
Jenni Salomaa 
Marketing Manager 
Cision Finland Oy 
Sähköposti: jenni.salomaa@cision.com 
Puh. 050 4355 635 
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