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Jetshop lägger till Svea Ekonomi Checkout som betallösning
Jetshop Commerce är Nordens största e-handelsplattform som i dag används av
några av Skandinaviens största varumärken. Nu väljer de att lägga till Svea Ekonomi
Checkout som betallösning för e-handel.
– Det är viktigt för oss att erbjuda våra kunder det som efterfrågas av marknaden.
Svea Ekonomi har en bred betallösning och är väldigt starka inom B2B vilket är en
växande bransch inom e-handeln. De har även en intressant och snygg lösning som
är kundvänlig, säger Olle Hyberg, Chief Networking Officer på Jetshop.
Thomas Svensson är Partner & Integration Manager på Svea Ekonomi och ser
ytterligare fördelar för bägge parter.
– Jetshop ligger i framkant när det kommer till att erbjuda smarta lösningar och
partnerskap för sina kunder. Deras elastiska affärsmodell som bygger på ”revenue
share” är ett tydligt exempel på det, där Jetshop växer tillsammans med sina kunder.
Här ser vi också hur vi kan komma in och hjälpa till med våra finansierings- och
investeringslösningar. Vi ser det som ett bra betyg för vår checkout att vi nu finns med
som en av få checkout-lösningar på Jetshops plattform, säger Thomas Svensson.
Svea Ekonomi Checkout har funnits tillgänglig att välja som betallösning för kunder till
Jetshop sedan januari 2018.

För mer information, kontakta:
Thomas Svensson, Svea Ekonomi: +46 70-545 66 25
thomas.svensson@sveaekonomi.se
Olle Hyberg, Jetshop: +46 76-526 21 07
olle.hyberg@jetshop.se
Om Jetshop
En strategisk e-handelspartner, med passion för din framgång. Jetshop är en innovativ
teknik-, strategi och kunskapspartner som brinner för din framgång i alla kanaler. Vi
levererar en e-handelsplattform i molnet som ger dig bästa möjliga förutsättningar för
framgångsrik omnichannel retaling och cross-border commerce. Jetshop spelar en
aktiv roll i att utveckla din affär online för att du ska nå dina mål, vilka de än är. Hos
oss blir och förblir ONE STEP AHEAD. Läs mer här.
Om Svea Ekonomi
Vår grundidé på Svea Ekonomi är enkel. Att vi och våra kunder ska växa med varje
möjlighet. Sedan 1981 har vi växt från ett företag som erbjuder fakturatjänster, till en
ledande aktör inom finansiering och betallösningar. Idag är vi över 1000 anställda med
en sak gemensamt – vi förverkligar idéer vi tror på, oavsett om de kommer från oss
själva eller våra kunder. På samma sätt tänker vi kring våra produkter för
privatpersoner. Där erbjuder vi sparande med bra ränta och lån anpassade till din
verklighet, inte någon annans. Läs mer här.
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