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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv. Vi är en given partner till 
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 specialister och 
finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer 
information och inspiration, besök www.hiq.se	  

 

 

HiQ FÖRENKLAR DEN DIGITALA KOMMUNIKATIONEN 
FÖR SWEDEN ACTION GAMES 
HiQ ligger bakom den digitala kommunikationsplattformen för den första upplagan 
av Sweden Action Games. Tävlingarna går av stapeln vid Tinnerbäcksbadet i 
Linköping 30-31 maj. Plattformen förenklar för deltagare, publik och media.  
 
Den sista helgen i maj månad riktas blickarna på Linköping och Sweden Action 
Games. Bland annat kommer man att få se de bästa wakeboardåkarna i världen tävla 
och de bästa tjejerna i Europa på skateboard kommer att åka om förstapriset på  
50 000 kronor.  
 
- Ett event av den här kalibern måste idag aktiveras digitalt och mobilt. Vi har lång 
erfarenhet av att ta fram digitala plattformar som effektivt kommunicerar med sina 
målgrupper och är stolta och glada över att ha fått förtroendet från Sweden Action 
Games, säger Patrik Holm på HiQ. 
 
HiQ har en gedigen erfarenhet från att jobba med digital kommunikation i samband 
med större evenemang och har bland annat jobbat med Stena Match Cup, EM i 
friidrott och Stockholm Pride 
 
- Vi är jättenöjda med det arbete som HiQ utfört. Vår ambition är att komma upp till 
10 000 besökare under dessa två dagar. Den digitala plattformen förenklar för alla 
intressenter innan, under och efter tävlingarna, säger Niklas Hyland, en av 
initiativtagarna.  
 
- Vi är glada över att kunna förenkla kommunikationen kring ett sådant häftigt event 
som Sweden Action Games. Detta är ännu ett projekt för HiQ som visar på att vi 
stärker vår position på den digitala arenan, avslutar Lars Stugemo på HiQ. 
 
www.swedenactiongames.com 
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000 
Niklas Hyland, Sweden Action Games, tel. 070-898 56 55 
Patrik Holm, VD HiQ Ace, tel. 070-844 99 76 
Peter Lindecrantz, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0704-200 103 


