Uppbyggnad av varumärke
Verksamhetens namn: Epoch Times Sverige
Kontaktpersons namn: Vasilios Zoupounidis
Kontakttelefon: 0709-817654
Epost: vasilios.zoupounidis@epochtimes.se
I vilken kommun kommer uppdraget genomföras?: Valfritt för studenterna, Linköping,
Norrköping eller Stockholm
Beskriv kort er verksamhet:
Epoch Times finns i 35 länder på 21 språk och är världens snabbast växande mediegrupp.
Störst är vi på kinesiska med 1,6 miljoner exemplar i tryckt upplaga varje vecka och med 25
miljoner unika besökare på webben.
Epoch Times finns på webben på svenska. Vi är 20 personer som sitter på vårt kontor i
Bromma, Stockholm.
I dagens medievärld blir allt mer och mer polariserat. De stora medierna ses som PK och
vänster av många läsare, och alternativmedia oftast som starkt höger. Läsarna upplever mer
och mer att journalistiken är agendadriven istället för att vara oberoende.
Vi på Epoch Times tycker att medier inte ska ha någon annan agenda än att leverera
”sanningen” till läsarna. Det vill vi göra genom att ge ett bredare perspektiv på händelser
och skeenden i vår omvärld, och även ett annat perspektiv än det som ”alla andra” ger. Vi vill
inte rapportera om något för att det är ”inne” för stunden utan snarare för att det har
inverkan på människors liv. Vi vill främja läsarnas förståelse av sin samtid och historia och
främja förståelsen mellan människor, hellre föra människor samman än att splittra dem. Vi
vill se helheten. Vi vill även rapportera om människor och händelser på landsbygden, dvs
utanför Stockholm. Kort och gott vill vi vara tidningen för framtiden. En slogan vi har i
mobilen epochtimes.se i nuläget är ”Rena Nyheter”. Det har flera innebörder, bl a det som
skrivits ovan och även att vi inte har någon reklam i tidningen. Sveriges enda reklamfria
nyhetstidning!
Allt detta ska ligga till grund för vår varumärkesplattform som vi vill ska bli uppdraget i detta
examensarbete. Det innefattar allt som bör ingå i en varumärkesplattform.
Varför är ni intresserade av att bli uppdragsgivare för denna kurs?:
Jag har god erfarenhet av att ha jobbat med studenter på LiU sedan tidigare, både i projekt
som detta men även i samarbete med ALMI där jag sitter i ALMI Östergötlands styrelse.

