
    

 

PRESSMEDDELANDE 

Stockholm 4 februari 2016 

Liber väljer Coursio som partner 

Utbildningsförlaget Liber har ingått ett avtal om strategiskt partnerskap med startup-bolaget Coursio. 

Tillsammans kommer Liber I karriären och Coursio att skapa kompetensutveckling i ett nytt och 

individanpassat format som erbjuder nya möjligheter för yrkesverksamma. 

Liber är Sveriges största förlag inom affärslitteratur och ger under affärsområdet I karriären ut böcker 
skrivna av svenska och internationella experter. Samarbetet med Coursio innebär en vidareutveckling 
inom området, där Liber I karriären nu kommer att kunna erbjuda digitala kurser och 
kompetensutveckling för alla som vill utvecklas i sin yrkesroll.  
 
– Vi är mycket glada för avtalet med Coursio om ett strategiskt partnerskap. I vår verksamhet strävar vi 

alltid efter att hitta nya, innovativa sätt att bedriva lärande. Coursio har med sin plattform visat vilka 

möjligheter enkelhet och mobilitet ger vid implementering av nya lösningar. Vi ser mycket fram emot 

samarbetet med dem, säger Åsa Norberg, VD Liber AB. 

Coursio verkar inom affärsområdet publishing. Genom företagets plattform öppnas möjligheten till att 
paketera och distribuera innehåll, i ett format som är anpassat efter hur människor konsumerar 
information idag. Efterfrågan på utbildning genom Software as a Service (SaaS), med anpassade 
gränssnitt, har ökat i takt med digitaliseringens framfart.  
 

– Avtalet med Liber är ett viktigt steg i rätt riktning för Coursio och marknaden är mogen för vårt 

tjänsteerbjudande. Liber är ett modernt företag som ser en potential inom vårt affärsområde, säger 

Christoffer Elings-Pers, VD och grundare av Coursio. 

 

För mer information kontakta, 

Åsa Norberg, VD Liber 

T: +46 8 690 92 00 

E: asa.norberg@liber.se 

 

Christoffer Elings-Pers, VD Coursio 

T: +46 70 638 84 44 

E: christoffer@coursio.com 
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Om Liber förlag 

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett 

gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial 

för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se 

 

Om Coursio 

Coursio grundades i Stockholm 2011. Coursios digitala plattform öppnar för innovativa lösningar att 

distribuera och konsumera pedagogiskt innehåll, genom skräddarsydda gränssnitt. Företaget verkar för 

att kunskapskanaler ska anpassas till dagens moderna kommunikation. Enkelhet är kärnan i Coursios 

organisation, med målet att förmedla meningsfull information på ett så användarvänligt sätt som möjligt. 

 
 

Länkar 

www.coursio.com 

www.liber.se 

www.infinitaslearning.com 
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