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Knowit utsedd till Episerver Partner of the Year 2019 
 

Knowit tog hem titeln Partner of the Year 2019, i Sverige, i samband med Episervers årliga 
partnerevent Closeup den 6 februari.  Motiveringen till priset var att Knowit utmärkt sig genom 
högst intäkter och flest antal nya kunder under året. Knowit uppmärksammades även för att 
man erbjuder kompetens i hela Sverige.  

Knowit har en stark position inom såväl e-handel som innehåll och digitala arbetsplatser, och har även tidigare 
mottagit priset. Episerver är en av marknadens ledande plattformar för digitala kundupplevelser och Knowit har 
bred kompetens och många lyckade implementeringar på kundlistan. 

- Att just Knowit vinner priset ännu en gång är ett kvitto på att vi tillsammans med våra engagerade och 
kompetenta medarbetare har lyckats skapa starka digitala kundupplevelser. Vi har en lång relation och 
ett nära samarbete med Episerver, vilket i sin tur bidrar till mer effektiva och användarvänliga lösningar 
för våra kunder. Och i slutänden en bättre kundupplevelse för våra kunders kunder, säger Joakim 
Jormelin, partneransvarig hos Knowit. 
 

Knowit Experience är en av Nordens ledande digitalbyråer. Med drygt 600 specialister inom teknik och 
kommunikation tar Experience ansvar för hela den digitala kundupplevelsen. Läs mer på: knowit.se/experience 

 

 

 

 

För mer information, kontakta 
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 
Joakim Jormelin, CEO Knowit Experience Norrland, 070-619 61 65 eller joakim.jormelin@knowit.se 
 
 
Om Knowit: 
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och 
gränsöverskridande lösningar 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 2 200 medarbetare representerade på 14 
orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat 
på den Nordiska Börsen i Stockholm.  

 


