
Nyetablerte Com4 slo knock-out på de store og ble Årets mobile selskap 

 

Daglig leder Kristian Sølvberg og salgssjef Raymond Berntsen mottok prisen for Årets mobile selskap 
2013. 

Oslo, 29.august 2013: Det årlige arrangementet Mobile Trender 2013 gikk nylig av stabelen. 
Konferansen, som arrangeres av PC World, IT-Bransjen og Computerworld Norge, samlet over 650 
bransjefolk på Oslo Kongressenter. 

Det var det nyetablerte kommunikasjonsselskapet Com4 som stakk av med prisen for Årets mobile 
selskap. I celebert selskap stemte juryen Com4 helt til topps. 

– For Com4 er dette svært hyggelig og motiverende. Det er gøy at fler og fler  får opp øynene for det 
store potensialet som ligger i å kunne snakke med maskiner. Det er nettopp dette vi er spesialister på 
og vår visjon er å gjøre alle i stand til å realisere verdien fra informasjon generert av maskiner og 
sensorer. Vi har brukt mye tid og penger på å utvikle en verktøykasse som gjør 
maskinkommunikasjon tilgjengelig for alle og da er det selvfølgelig  hyggelig å få annerkjennelse for 
den jobben vi har gjort, sier daglig leder i Com4, Kristian Sølvberg.  

– Dette selskapet har turt å utfordre de største aktørene på deres hjemmebane, og opererer innen et 
felt der det er spådd kraftig vekst. Kjernevirksomheten deres fungerer rundt mobilitet, og de har 
større slagkraft enn størrelsen på firmaet skulle tilsi, uttaler PC World-redaktør Jan Birkeland på 
vegne av juryen. 

Ønsker du mer informasjon om Com4, kan du ta kontakt med CEO Kristian Sølvberg på telefon 

 900 24 415. 

Besøk også Com4s hjemmesider www.com4.no 

 

 



Om Com4 

Com4 er en telekom-operatør dedikert til å drive fram løsninger for maskin-til-maskin-kommunikasjon. 
Sammen med våre partnere kan vi tilby komplette M2M løsninger til din bedrift. 

Vi har samlet det beste av M2M-kompetansen i Norge, og har utviklet en dynamisk plattform for design og 
administrasjon av M2M-løsninger. Som Norges eneste operatør dedikert til M2M er Com4 en ideell 
samarbeidspartner. 

M2M er teknologien med størst potensial for å differensiere og effektivisere bedrifter i tiden fremover. Com4s 
designprosess fokuserer på kundens behov fra start til slutt for å sikre en M2M-løsning som realiserer 
bedriftens mål. 

Med avansert teknologi og vår kompetanse er Com4 i stand til å levere skreddersydde løsninger som svarer til 
kundenes høye krav til pålitelighet på en kostnadseffektiv måte. 

 

 


