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Esittely

Storebrand, en ledande aktör inom försäkringar, pensioner, kapitalförvaltning och bankverksamhet 

med mer än 250 år på nacken, valde Quickchannel när företaget behövde hjälp med att 

implementera en hybridmetod.





Efter de senaste förvärven har Storebrand nu cirka 3 500 anställda och kontoren är fördelade över 

Oslo, Stockholm, London, Köpenhamn, Stavanger och Trondheim. Expansionen ledde till att 

företaget vidtog åtgärder för att förbättra sina samarbetsverktyg.





Genom att integrera en säker plattform för videokommunikation online har Storebrand kunnat 

distribuera skräddarsytt innehåll som är särskilt utformat för var och en av de många 

kundupplevelserna. Genom att samarbeta med Quickchannel har det ömsesidigt fördelaktiga 

samarbetet gjort det möjligt för Storebrand att se över sin tidigare strategi och gå vidare med ett 

mer hybridbaserat arbetssätt.




Övergången till hybridkommunikation

Utbrottet av pandemin ledde till att världen tvingades övergå till differentierade 

kommunikationsmetoder. Storebrand insåg plötsligt att företaget befann sig vid ett vägskäl med ett 

behov av att vidta åtgärder.





Storebrand strävade efter att leverera förstklassig kundservice och försökte undvika suddiga 

videosamtal med störningar. För att befästa sin överlägsenhet när det gäller att leverera visuellt 

material till sina kunder har företaget nyligen investerat i två interna TV-studior, och siktar nu på att 

bygga en tredje. Nästa steg var att välja en intuitiv onlineplattform som gjorde det möjligt för 

teamet att skapa uppspelningskanaler och videoarkiv, dela personligt innehåll och möjliggöra on-

demand-sändningar. 







Storebrand ville erbjuda sina kunder en mångsidig tjänst som kunde nås från ett flertal enheter med 

garanterad säkerhet – en plattform som uppfyllde kraven på dataskydd och cybersäkerhet. 

Quickchannel-plattformen underlättade dessutom för alla delar av verksamheten, bland annat på 

följande områden: 
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En plattform som stöder hybridbaserade arbetsmetoder


GDPR-kompatibel  


Företagssäkerhet


Säker intern kommunikation


Publicering av videor i uppspelningskanaler och på webbplatsen


Interaktiva webinarier och webbsändningar för kunder och marknaden


Hybridevenemang internt och externt


Sändningskvalitet från deras avancerade studior samt ”självbetjäning” med Quickchannels 

webbaserade lösning

Efter en period av pilottestning konstaterade Storebrand att Quickchannels plattform uppfyllde alla 

krav för att leverera den perfekta streaming- och sändningsupplevelsen.



”On ollut hienoa työskennellä Quickchannelin kanssa. Asiakkaamme ovat 

tyytyväisiä, ja se edistää brändäystämme ammattimaisena ja luotettavana 

yhtiönä. Me myös seuraamme asiakkaittemme sitoutuneisuutta ja se on 

jatkuvasti korkeaa; tämä osoittaa, että yhteistyömme toimii, että me 

teemme hyvää työtä ja että Quickchannel tekee hyvää työtä!”



Storebrandin alustamanageri

Morten Vee


Hybridmetoden har införts av många företag för att behålla kunderna och säkerställa 

engagemang. Sedan samarbetet med Quickchannel inleddes har Storebrand kunnat leverera 

högkvalitativa on-demand-sändningar och även möjliggöra live-streaming för intern och extern 

kommunikation. Plattformen tillhandahöll även lagring och arkivering av videor samt visuella 

landningssidor, och öppnade en kommunikationskanal med Storebrands kunder, vilket företaget 

har satt stort värde på.





Genom att använda Quickchannel har Storebrand kunnat placera sig i kundernas medvetande 

och skapa en varumärkesbild som hjälper människor att visualisera företaget på ett mer konkret 

sätt. 





Storebrand började utvärdera sin Quickchannel-statistik i mars och ser redan ett stort 

engagemang. Deras statistik för månaderna mars till juni ser ut som följer:


Quickchannels lösning för Storebrand 

2022 i siffror - mars till oktober

Katselukerrat: 32 305
Katselukerrat kuukaudessa: 8076

Vuosi 2022 numeroina


41 webinaaria / suoraa lähetystä


Videot/virtuaalitapahtumat: 202
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Make your streams 

come true


