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Advania utvider virksomheten til Finland
Advania har kjøpt det finske selskapet Vintor som tilbyr spesialiserte digitale løsninger for
kommunikasjon- og kundeengasjement. Oppkjøpet styrker Advanias tilstedeværelse i Norden og
markerer selskapets inntreden på den finske markedet.
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Vintor består at 20 fagspesialister innen IKT og selskapet tilbyr tjenester til kunder i 25 land, inkludert
internasjonale bedrifter som Adidas, Securitas, Kone, Konecranes, Kemira og Fazer. Oppkjøpet
markerer oppstarten av Advanias virksomheten i Finland. Selskapet søker videre vekst ved å tilby en
rekke IKT-tjenester og løsninger i det finske markedet. Vintor tilbyr et bredt utvalg av digitale løsninger
for kundengasjement som gjør det mulig for bedrifter å kommunisere effektivt med mange
sluttbrukere som kunder, ansatte og partnere. Løsningene gir brukerne oversikt over kommunikasjon
gjennom en rekke medier som sosiale medier, web chat og e-post. Oppkjøpet utvider Advanias
produkttilbud innen kundeservice løsninger. "Ved å kjøpe Vintor tar vi våre første skritt inn i det finske
markedet og legger slik grunnlaget for videre vekst i denne regionen. Vår virksomhet omfatter nå alle
nordiske land. Vintors spesialiserte virksomhet styrker Advania ytterligere.”, sier Mikael Noaksson, COO
i Advania.
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“Vi ser enorme muligheter i sammenslåingen med Advania. Vintor vil dra nytte av Advanias størrelse
og styrke i den stadig tøffere konkurransen innen digitale løsninger for kommunikasjon- og
kundeengasjement. Vi ser frem til å bli en del av en sterk aktør som tilbyr et bredt spekter av ITtjenester", sier Sami Grönberg, CEO for Vintor.
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Om Advania
Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 22 lokasjoner i Sverige, Island, Norge og Danmark. Selskapet
fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner,
store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en
islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate
grener av IT-selskaper seg i de tre nordiske landene Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått
sammen og Advania dannet. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.advania.com.

