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Tink är årets bästa svenska webbprojekt
På sajten Webbkomet.se lämnades flera hundra bidrag in under nomineringsperioden som pågick under hösten.
Bidragen visar den otroliga bredd som finns bland svenska webbtjänster då det förekom allt från digitala
loppmarknadstjänster till webb-tv-projekt och innovativa ekonomilösningar för både privatpersoner och företag.
– Det var verkligen inte ett lätt jobb att utse en vinnare bland alla fantastiska bidrag som kom in under
nomineringsperioden, säger Jimmie Eriksson, VD på Loopia och juryns ordförande. Men till slut enades vi kring
Tink med följande motivering:
“Juryn anser att vinnaren har stor potential att förenkla vardagen för alla genom att samla kundens hela
ekonomi på ett ställe. Glöm kassaböcker och kvittosamlande. Tjänsten samlar automatiskt in data från
dina bankkonton, kreditkort och lån och presenterar en helhetsbild som ger dig full koll på din ekonomi.”
– Vi är jätteglada att få ta emot utmärkelsen Årets Webbkomet! Det känns extra kul då vi nyligen lanserade vår
produkt. Att få det här priset är ett bra bevis på att vi är på väg åt rätt håll och att andra ser Tinks potential säger
Daniel Kjellén, vd på Tink. På Tink är det just nu fullt fokus på att fortsätta utveckla produkten och att se till att
växa och nå ut till fler som vill få koll på sin ekonomi, avslutar Daniel.
Andraplatsen kneps av tidningsappen Readly som med samma affärsmodell som till exempel Spotify låter dig
läsa alla dina favorittidningar direkt i surfplattan eller mobilen till en fast månadskostnad. De tre övriga finalisterna
blev Billogram, Foap och Skovik som allihop har en lovande framtid enligt Webbkomet-juryn.
Webbkomet arrangeras av webbhotellet Loopia för att lyfta fram och främja svenska Internetprojekt med målet att
Sverige ska ha en fortsatt stark position på Internetkartan. Trots vinster värda över 130 000 kr i potten så ser
Loopia uppmärksamheten kring de nominerade och det vinnande projekten som den viktigaste faktorn för att
delta i Webbkomet.
Den välmeriterade juryn i Webbkomet 2013 består av:

•
•
•
•
•

Danny Aerts, VD .SE
Joakim Jardenberg, grundare Mindpark
Rebecka Lindhe, grundare Garantikoll.se
Jimmie Eriksson, VD Loopia
Sara Öhman, digital marknadsförare

Bilder från prisutdelningen:
Sandra Uddbäck från Tink var på plats och tog emot priset:
http://www.flickr.com/photos/75530038@N07/sets/72157638091029444/
För mer information, kontakta;
Jimmie Eriksson, VD, Loopia i Västerås, 070-227 74 79, jimmie.eriksson@loopia.se
Webbkomet arrangeras av Loopia AB för att lyfta fram och främja Svenska webb- och onlineprojekt, oavsett om de är internationella, nationella eller lokala.
Vårt mål är att Sverige ska ha en fortsatt stark position på Internetkartan med nya innovativa onlinetjänster. Loopia är Sveriges främsta leverantör av webbhotell
och domännamn. www.webbkomet.se
Loopia AB är ett av Sveriges största och snabbast växande webbhotell. Företaget är en del av Visma, Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom
program och system, outsourcing, inköp och inkasso, retail IT-lösningar samt projekt- och konsulttjänster. Loopia erbjuder både privatpersoner och företag
innovativa lösningar för hantering av sina webbsidor och epost. Pålitliga tjänster med engagerad personal till konkurrenskraftiga priser. Loopia har idag
verksamhet i Sverige och i Serbien. Se även www.loopia.se.
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