
Cision förvärvar Viralheat för att erbjuda marknadens mest omfattande analysverktyg för sociala medier

Cision, ett ledande företag inom global medieanalys meddelar idag att de förvärvar Viralheat, ett företag för analys av sociala medier med bas
i USA. Med Viralheat utökar Cision sin redan omfattande portfölj av analysverktyg. Genom det tidigare förvärvet av Visible Technologies och
nu Viralheat tar Cision därmed ännu ett steg mot sitt mål att erbjuda marknadens mest omfattande tjänster för analys av sociala medier. 

Viralheats teknik används idag av väletablerade varumärken och rankas återkommande som en av de bästa plattformarna för sociala
medieanalys. Viralheats verktyg erbjuder djupgående analyser och kommer underlätta arbetet för digitala marknadsförare och
kommunikatörer.  

"Viralheat har förenklat vårt sätt att arbeta med sociala medier, gett oss de rätta verktygen för att skapa slagkraftigt innehåll och möjliggjort
analys och mätbara resultat av hur vårt innehåll presterar i alla sociala kanaler”, säger Shannon Hughes, Senior marketing director på Udemy.

“När Cision och Vocus gick samman lovade vi våra kunder att de skulle gynnas av våra kommande investeringar i analysverktyg inom sociala
medier”, säger Cisions CEO Peter Granat. "Förvärvet av Viralheat är ett utmärkt exempel på hur vi väljer att utöka vårt utbud av sociala
medietjänster och därmed också vårt erbjudande av innovativa produkter och tjänster för både kommunikatörer, PR-konsulter och andra
experter på sociala medier och content marketing.”

Viralheats teknologi finns redan idag tillgängligt för kunder i USA. Under 2015 kommer Cision att kunna erbjuda Viralheats tjänster till kunder i
Kanada, Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. De anställda på Viralheat blir en del av Cision och Viralheats CEO Jeff Revoy och
medgrundare Raj Kadam och Vishal Sankhla kommer att ha ledande befattningar inom Cision.

“Cisions förvärv av Viralheat kan ses som en symbol för utveckingen av sociala medier från att vara en målgruppsanpassad
kommunikationskanal till att bli en oumbärlig ingrediens i varje varumärkes offentliga närvaro”, säger Viralheats CEO Jeff Revoy. “Genom att
bli en del av Cisions betydande produktportfölj kan vi leverera en mer omfattande lösning till ett mycket bredare spektrum av globala kunder.”  

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Commercial Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 073-345 16 00
http://www.cision.com/se/ 

Om Cision
Cision är ett ledande företag för global medieanalys och förser kommunikatörer och PR-konsulter med tjänster för hela arbetsflödet inom kommunikation.
Genom att erbjuda marknadens mest omfattande lösning för PR och sociala medier och verktyg för djupgående analys, hjälper Cision kommunikatörer att
förbättra sin marknadsföring och databaserade beslutsfattande. Cision representerar även Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och
iContact. Cision har sitt huvudkontor i Chicago, USA och har tillsammans med kontoret I Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal och
Sverige, Finland och Kina en kundportfölj på över 100 000 kunder över hela världen. För mer information, besök www.cision.com

Om Viralheat
Viralheat är content marketing- och sociala medieplattformen som förser digitala marknadsförare med publicerings-, analys- och bevakningsverktyg i ett
enkelt intuitivt gränssnitt. Med sin patenterade teknik leder Viralheat vägen för omvandling av dialoger online till direkta leads. Globala varumärken integrerar
Viralheat i sin försäljning, marknadsföring och kundsupport för att enkelt kunna härleda insatser och analysera avkastningen av sitt engagemang på sociala
medier. Om du vill veta mer, besök www.viralheat.com eller följ @viralheat 


