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Två av Wise Groups dotterbolag har tecknat nya betydande avtal
Netsurvey Bolinder AB tecknar ännu ett avtal med globalt företag för genomförande av
medarbetarundersökningar
"Vi sätter ett stort värde på att få vidareutveckla samarbetet med kunden. Idag har vi redan ansvar för deras
globala kundundersökning. Att vi nu även får ta hand om medarbetarundersökningen är en stimulerande
utmaning med stora möjligheter där vi kan visa och analysera både vad medarbetarna och kunderna tycker.",
säger Peter Bolinder, VD för Netsurvey.
Värdet på affären uppgår till drygt 4,5 MSEK och avtalet tecknas över tre år. Undersökningen kommer att
genomföras för ca 20 000 medarbetare i 15 länder.
Netsurvey är ett av Sveriges ledande företag inom analys och undersökning. Vi genomför medarbetaroch kundundersökningar och ger ditt företag stöd i olika förändringsprocesser. Vi ser en självklar koppling
mellan engagerade medarbetare, lojala kunder och ditt företags lönsamhet. Vi är övertygade om att
långsiktigt hållbar organisationsförändring handlar om att förändra beteenden. Netsurvey är ett helägt
dotterbolag inom HR koncernen Wise Group AB (publ).
Netsurvey genomför medarbetar- och kundundersökningar och ger företag stöd i olika förändringsprocesser.

Wise Consulting tecknar ramavtal med ett stort svenskt industriföretag för coachning och
outplacement
”Det är väldigt inspirerande att ännu ett Sveriges storföretag anlitar oss på Wise Consulting för tjänster inom
outplacement och karriärcoachning.
Vår tydliga inriktning på individuell coachning utförd av erfarna karriärcoacher har fått ett stort gehör på
marknaden de senaste åren. Wise Consulting är idag en av landets större aktörer inom outplacement och
karriärcoachning för chefer och specialister.”, säger Johan Segergren, VD, Wise Consulting AB.
Wise Consulting är ledande affärspartner inom HR som erbjuder HR consulting, outplacement samt chefsoch medarbetarutveckling.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Bolinder, VD Netsurvey Bolinder AB Tel: 08-692 91 00, 0704-20 20 00
e-post: peter.bolinder@netsurvey.se
Johan Segergren, VD, Wise Consulting AB, Tel 08-545 841 90, 073-341 41 92,
e-post johan.segergren@wiseconsulting.se.
Stefan Rossi, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel: 08-555 290 00, 0707-75 53 39
e-post: stefan.rossi@wise.se

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,
bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Borås. Aktien
handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra
verksamheter är: Wise Professionals AB www.wise.se, Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB
www.wiseconsulting.se, K2 Search AB www.k2search.se, SalesOnly AB www.salesonly.se, Forte Executives
www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB (tidigare Talentum HR AB), www.talentumhr.se .

