
Knowit utnämnt till Regional Partner of the year av SAS Institute.
I samband med SAS Institutes Global Forum i Orlando fick Knowit i helgen ta emot utmärkelsen som Regional Partner of the Year 2017 i
Norden. 

-        Knowits utmärkelse är bevis för ett lyckat resultat där man paketerat kompetenser från flera olika delar av företaget,  i kombination med
teknologin från SAS,  till nya innovativa kundlösningar, säger Einar Halvorsen, Director Alliances & Channels, Nordic Region SAS Institute. 

Prisceremonin genomfördes i samband med SAS Global Forum, världens största konferens för Business Analytics, med mer än 30 000
deltagare,  på plats eller online. Konferensen hölls i år i Orlando, Florida.

-        Vi är oerhört stolta och glada över utnämningen som är ett bevis för att vårt långsiktiga partnerskap med SAS Institute är värdefullt för
både SAS och våra kunder. Knowit är idag Guld partner till SAS i Sverige, Norge och Danmark vilket är en del av motiveringen till denna fina
utnämning. I motiveringen hänvisas också till ett antal kundprojekt där Knowit genom sin bredd har kunnat leverera innovativa lösningar till
gemensamma kunder. Partnerskapet med SAS är ett viktigt mervärde, och ger oss möjlighet att vara med och driva flera större
innovationsprojekt tillsammans med våra kunder, säger Johan Langgren Canestrini, VD Knowit Decision Group inom Knowit Solutions.  

About SAS Institute:

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps
customers at more than 83 000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER
TO KNWOW ®

Läs gärna mer om Knowits erbjudanden och digitala lösningar på knowit.se

För mer information, kontakta
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson @knowit.se
Johan Langgren Canestrini, VD Knowit Decision Group inom Knowit Solutions, , 0730-746 777 eller johan.langgren@knowit.se

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850
medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB
(publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella
instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.09.00.den 6 april 2017.


