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PRESSMEDDELANDE 
 

Under embargo till kl. 12h00 den 2 december 2013 
 
Axis Communications erhåller årets företags priset Prix 
d’Excellence 2013  
 

Axis Communications har tilldelats utmärkelsen Prix d’Excellence, som delas ut av Svenska 

Handelskammaren i Frankrike. Axis erhåller priset för sina framgångar på den franska 

marknaden, för sin innovativa strategi och för sina betydande insatser för att utvecla  

säkerhetsmarknaden. 

 

– Vi är otroligt hedrade och glada över att få det här priset, vilket är ett kvitto på våra framgångar 

på den viktiga franska marknaden. Det finns ett stort fokus på säkerhetsfrågor i Frankrike, och  

Axis produkter möjliggör ett smartare, tryggare och säkrare samhälle, säger Bodil Sonesson, Vice 

President Global Sales, Axis Communications.  

 

Juryns val baseras på att Axis har gjort betydande insatser för att utbilda den franska 

säkerhetsmarknaden tack vare sin innovativa strategi, sin utomordentliga förmåga att lyssna på 

sina kunder, sin snabbrörlighet och sin öppna ansats till en traditionellt sett stängd marknad. Axis 

arbetar nära hundratals mjukvaru- och hårdvaruutvecklare för att garantera integrationen av sin 

teknologi, och siktar på så sätt att förbättra trygghet och säkerhet för alla.  

 

Svenska Handelskammaren i Frankrikes pris Le Prix d’Excellence är instiftat för att bidra till ett 

ökat intresse för  svenska företag och dess produkter och tjänster, skapa ett tillfälle för det fransk-

svenska näringslivet att mötas, sprida kunskap om svenska företag och arbetsmetoder samt  om 

Sverige och svenskt näringsliv i Frankrike.  

 

Idag har Axis en stark och väl etablerad närvaro i Frankrike. Axis har ett nätverk av 4000 partner 

som erhåller teknik- och försäljningsutbildning från Axis, vilket borgar för en hög servicenivå till 

slutanvändarna. Axis forsknings- och utvecklingsavdelning, baserad i södra Sverige, anställer 

franska ingenjörer som deltar i utvecklingen av globala säkerhetslösningar.  

Axis etablerade sig i Frankrike 1996. Det är samma år som Axis uppfann och lanserade den första 

nätverksbaserade kameran, vilken revolutionerade den traditionella marknaden för 

kameraövervakning och påbörjade skiftet från analog till digital teknik.  

Prisutdelningen ägde rum måndagen den 2 december vid årets Svensk-Fransk Näringslivsafton i 

Paris, Frankrike, organiserad av Svenska Handelskammaren i Frankrike i samarbete med Sveriges 

ambassad.  

 

Om Le Prix d’Excellence 

Urvalskriterierna för priset är försäljning och resultat, lönsamhet och marknadsandelar, forskning 

och utveckling, personalpolitik, produkt- och servicekvalitet, produktions- och 

distributionsmetoder samt utvecklingen av fransk-svenska affärssynergier. Framgångarna ska vara 

relaterade till bolaget/filialen i Frankrike. 
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Priset utsågs av en jury bestående av Gîta Paterson, ordförande Svenska Handelskammaren i 

Frankrike, Pierre Schoeffler, vice ordförande Svenska Handelskammaren i Frankrike, Guillaume 

de Noinville, VD, Electrolux Frankrike, Jean-Marie Osdoit, VD Volvo Construction Equipment 

Europe & VD Volvo Holding Frankrike, Ulrika Ricort, Director of International Department, 

Sapiance RH. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Margareta Lantz, Corporate Communications & PR Manager, Axis Communications 

Tel: 0708 90 18 92, E-post:margareta.lantz@axis.com 

 

Om Axis Communications 

Axis är marknadsledande inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog 

till digital videoövervakning som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis 

erbjuder lösningar inom nätverksvideo för professionella installationer med produkter och 

lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis har fler är 1 500 

engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. 

Axis grundades 1984 och är ett Sverige-baserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på http://www.axis.com  
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