
LINK Mobility inngår et strategisk partnerskap med NXT / A2N 
NXT / A2N (NXT) inngår nå et strategisk partnerskap med LINK Mobility AS (LINK). NXT blir en partner som vil tilby
LINK sine tjenester i markedet og blir en del av leveranseapparatet til LINK for å hjelpe eksisterende og nye kunder 
med effektiv markedsføring. I tillegg blir NXT markedsføringsbyrået til LINK Mobility.

NXT Oslo Reklamebyrå endel av NXT/ A2N Reklame & Digitalbyrå er en av Norges ledende kampanjebyråer spesialisert på
digitalmarkedsføring og kampanjeforvaltning , i digitale og sosiale medier samt tradisjonell markedsføring. Rundt 25
medarbeidere leverer et bredt spekter av reklame og digitale tjenester til våre kunder.

NXT / A2N er Norges representant i InterDirect Network (IDN), som er et verdensomspennende byrånettverk bestående av
uavhengige byråer som er ledende innen resultatskapende reklame i sine respektive markeder. Vi har mottatt IDN-Awards - Årets
Byrå i 2016 og 2017. Vi har også mottatt flere IDN-priser for ulike kampanjer, samt spesielle priser for "beste kreativitet", "beste
digital kampanje", "beste viral kampanje", "beste strategi" og sist men ikke minst "beste resultat", sier daglig leder Terje
Davidsen. Vi er veldig stolte av vårt nylige partnerskap med LINK Mobility, som vi kan dele den samme arbeidsfilosofi med. Vi
er overbevist om at vårt samarbeid vil føre til mange vellykkede prosjekter for våre felles kunder i fremtiden. Mobil har blitt et
veldig sterkt markedsføringsmedium de siste årene. Vårt mål som et kampanjebyrå og spesialist på direkte kommunikasjon er
å bli Norges ledende byrå på mobilmarkedsføring. Vi er i tillegg stolte over å bli LINK Mobility's markedsføringsbyrå. Vi ser
frem til å hjelpe LINK med annerledes reklame, kommunikasjonsløsninger og ytelsesmarkedsføring, sier Davidsen.

LINK Mobility er Europas ledende på mobilkommunikasjon og mobiltjenester, spesialisert på løsninger for digitalisering og
forenkling av prosesser. LINK leverer en rekke tjenester som kundeklubb, mobilbetaling og enkle SMS-tjenester som gjør det
mulig for bedrifter å kommunisere direkte til kunden ved bruk mobiltelefonen.

Vi er lidenskapelig opptatt av mobilteknologi, så det å ha med oss NXT/ A2N som har et mål om å å bli Norges ledende byrå
på mobilmarkedsføring er vi meget fornøyd med. Vi er helt sikre på at dette partnerskapet vil gi både NXT og LINK unike
muligheter i femtiden. Sier Jan Tore Kjær, Direktør Marked & Salg i LINK Mobility AS.
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Om LINK Mobility Group ASA

LINK Mobility Group ASA er Europas ledende leverandører innen mobil kommunikasjon, spesialisert innen mobilmeldinger,
mobile løsninger og mobil data intelligens. Konsernet tilbyr et bredt spekter av skalerbare tjenester og løsninger på tvers av
næringer og sektorer på grunn av den økende etterspørselen av digital konvergens mellom bedrifter og kunder, plattformer og
brukere. Konsernet er med hovedkontor i Oslo / Norge notert på Oslo Børs (ISIN: NO0010219702). LINK Mobility fortsetter å
oppleve sterk organisk vekst med en høy grad av tilbakevendende inntekter som kunder har en tendens til å flytte mer virksomhet
aktiviteter på de mobile plattformene. I 2017 hadde LINK Mobility total omsetning på 1,294 milliarder kroner med kontorer i
Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland, Bulgaria, Tyskland, Spania, Polen, Frankrike, Sveits, Østerrike og Italia.


