
 
 

 

Episerver (Optimizely) utnämnd av Gartner som ledare i Gartner Maqic 

Quadrant for Digital Experience Platforms 
  

 

Episerver, som byter namn senare under året till Optimizely, har för andra året i rad utsetts som ledare av 

det oberoende analysföretaget Gartner i Gartner Magic Quadrant för Digital Experience Platforms (DXP). 

Placeringen är en följd av Episervers leveransförmåga och helhetsvision. 

 

- Att bli topplacerad av Gartner för andra året i rad är en bekräftelse på att vi gör framsteg i vår 

strävan att hjälpa våra kunder att få ut mesta möjliga av sin digitala potential, säger Alex Atzberger, 

vd Episerver (Optimizely). 

 

Episervers produktportfölj som omfattar hantering av innehåll, e-handel, personalisering och 

experimentering, hjälper fler än 9000 kunder världen över som eBay, Electrolux, 1177 Vårdguiden, LYKO 

och Toyota att optimera kundupplevelsen i både digitala och fysiska kanaler. 

 

- Många företag och organisationer driver idag sin digitala utveckling genom mer eller mindre 

kvalificerade gissningar, och har därför behov av att skapa en datadriven process för att förbättra 

avkastningen av sina digitala investeringar. Idag förväntar sig deras kunder en relevant upplevelse 

genom hela kundresan och på en allt mer konkurrensutsatt marknad blir digital differentiering allt 

mer betydelsefullt, avslutar Alex Atzberger.  

 

Ladda ned Gartner Magic Quadrant och läs mer om Episervers (Optimizelys) ledarposition. 

 

Om Episerver (Optimizely) 

Episervers vision är att hjälpa våra kunder maximera sin digitala potential. Med vår ledande plattform för 

digitala upplevelser (DXP), skapar vi rätt förutsättningar för en optimerad kundresa över flera kanaler. 

Med moderna verktyg för innehållshantering, e-handel, personalisering och experimentering hjälper vi 

över 9000 varumärken som Electrolux, Toyota, 1177 Vårdguiden, LYKO, KLM och Santander skapa 

individuellt kundanpassade upplevelser som leder till ökade intäkter och minskade operationella 

kostnader. www.episerver.se. 

 

Om DXP  

DXP – Digital Experience Platform – är ett verktyg för att förbättra varje användares digitala upplevelse. 

Genom ett personligt anpassat, flexibelt och beteendestyrt datadrivet system blir upplevelsen så 

individanpassad som möjligt. Potentialen och värdet i detta är ofta outnyttjad inom både B2B och B2C. 

 

Gartner friskrivningsklausul 

https://www.episerver.com/se/rapporter/gartner-magic-quadrant-for-digital-experience-platforms
http://www.episerver.se/


 
Gartner rekommenderar inte någon viss leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i deras 
undersökningsrapporter, och råder inte heller teknikanvändare att bara välja leverantörer med högst ranking eller 
motsvarande beskrivning. Gartners rapporter består av omdömen från Gartners undersökningsorganisation och 
ska inte betraktas som redovisning av fakta. Gartner frånsäger sig varje form av garanti, uttryckligen eller indirekt, 
med avseende på denna undersökning, inklusive eventuella garantier vad gäller användbarhet eller lämplighet för 
ett visst ändamål.  
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