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H1 skapar kraftfull flexibilitet för Redphone. 

 
H1 har tecknat avtal med mobiloperatören Redphone som lanserar sin första tjänst den 15 April 
2009. Avtalet omfattar kundservice och teknisk support med stor flexibilitet. 
 
 

- ”För kunder med nya produkter eller tjänster med så stor potential som denna är flexibilitet ett 
nyckelord. H1 kan leverera utmärkt service oavsett om Redphone får 1000 eller 10 000 nya kunder. 
Dessutom slipper kunden kostsamma tekniska kundservice investeringar, vilket alltid är välkommet 
vid introduktioner. Personligen tycker jag även att det är spännande att följa nya innovationers 
resa” säger Jörgen Larsson, VD , H1 Communication AB.  

 
- ”I samband med introduktionen av vår första tjänst vill vi fokusera på kundnyttan och spridningen 

av tjänsten . Vi ser en stor marknadspotential och med den en möjlighet till en snabb expansion 
genom en tjänst som kommer vara till nytta för många. Vi har redan innan lanseringsdatumet 
tecknat ramavtal med flera parter” säger Robert Ågren, ansvarig för affärsutveckling, Redphone. 

 
Mer information: 
Patric Huczkowski, informationsansvarig, H1 Communication AB,  
tel. +46 70 - 556 86 61, patric.huczkowski@h-1.se 
 
Robert Ågren, ansvarig för affärsutveckling, Redphone AB 
Tel. +46 46 - 540 17 81, robert.agren@redphone.se  

 

 

 

 

 

 
Redphone är en ny mobiloperatör där användarens upplevelse är det viktigaste, vårt mål är att ta fram tjänster och tekniska 
lösningar inom mobiltelefoni. Vi utvecklar lösningar för både privatpersoner och företag dock alltid med samma syfte; att förenkla 
vardagen och öka möjligheten för kommunikation med omgivningen. Enkelt sagt; Redphone gör det tryggare och enklare. Mer 
information på www.redphone.se. 

 

 
H1 Communication AB är en lokal svensk aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Vi erbjuder ett 
brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den 
ledande aktören i norden inom ContactCenter branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger 
i framkant. Genom dessa tre områden skapar vi värden åt våra uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en 
hög jämn kvalitet. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h-1.se. 
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