
 

 

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är 
motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först 
i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än 
förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. 
Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och 
Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com. 
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Telia får ny unik varumärkesidentitet 

 
Idag lanserar Telia en ny gemensam varumärkesidentitet tillsammans med  
17 andra bolag inom Teliakoncernen. Den nya identiteten speglar koncernens starka 
internationella verksamhet, lokala marknadsnärvaro och bakgrund som en av 
telekommunikationsbranschens pionjärer.  

 
Med start från och med idag kommer kunderna att möta ett nytt utseende på företaget i olika kontakter 
med Telia. Den nya identiteten, som lanserades 2009 av TeliaSoneras bolag i Eurasien, har 
vidareutvecklats och införs nu i Norden och Baltikum. Totalt 18 av TeliaSonera-bolag får en gemensam 
varumärkesidentitet men behåller samtidigt sina lokala varumärkesnamn.  
 
Samtidigt lanseras en ny lösning för kundernas behov av kostnadskontroll vid utlandsresor med upp till 
90 procent lägre priser på data roaming i hemmaländerna i Norden och Baltikum. Som central del av 
en ledande internationell telekomkoncern kommer Telia att fortsätta erbjuda sina kunder marknadens 
bästa upplevelser tillsammans med övriga TeliaSonera-bolag runtom i världen.  
 
Från Norden till Nepal 
Den nya varumärkesidentiteten symboliserar Telia position som en av telekombranschens pionjärer. 
Telia var med och uppfann mobiltelefonin i Sverige och har spelat en nyckelroll i framväxten av det 
globala informationssamhället. Bland annat har man lanserat världens första 4G-nät och är del av en 
internationell koncern som etablerat sig som Europas ledande IP-carrier och öppnat världens högst 
belägna 3G-nät vid Mount Everest. TeliaSonera är idag en av Europas ledande operatörer med 150 
miljoner kunder. 
 
Den nya varumärkesidentiteten har ett samlande och dynamiskt uttryck samt en varm lila färg. 
 

 
 
För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst: 0771 77 58 30 
 
 


