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Readly expanderar och lanserar i Nederländerna
Idag meddelar Readly, den globala prenumerationstjänsten för digitala magasin,
att företaget utökar sin verksamhet i Europa och lanserar i Nederländerna. Readly
har slutit avtal med 15 av de största förlagen i Nederländerna, så som Hearst
Netherlands, Audax Media och F&L Media. Med lanseringen får Readlys användare
tillgång till över 100 lokala titlar med välkända varumärken som Vogue, Glamour,
National Geographic och Auto-Review.
Nederländerna är den andra marknaden svenskgrundade Readly går in i under 2018, i
juni lanserade företaget i Schweiz. Därmed finns Readly representerat på åtta
marknader globalt: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Irland, Österrike, Schweiz,
Nederländerna och USA.
För den nederländska lanseringen genomför Readly en vecka av aktiviteter, bland
annat med en popup-butik i det trendiga området Pijp och flera influencer-event.
Jörgen Gullbrandson, vd för Readly kommenterar expansionen:
"Jag är väldigt glad att Readly nu även finns i Nederländerna. Det är en viktig marknad
med många titlar och hög läsfrekvens. Med ytterligare en marknad är vi ett steg närmre
vårt mål, att bli den globalt ledande prenumerationstjänsten för digitala magasin”.
I november blev Readly utnämnt till Sveriges tredje snabbast växande techbolag av
Deloittes prestigefyllda lista, Swedish Technology Fast 50. Företaget har under de
senaste 4 åren vuxit med imponerande 7 737 procent. I augusti tog bolaget in ytterligare
100 miljoner kronor i finansiering från den svenska fonden Swedbank Robur Ny Teknik
och London-baserade Zouk Capital.
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Om Readly
Readly är en digital tjänst som ger användarna obegränsad tillgång till 3 000+ nationella
och internationella magasin i en app. Tjänsten är snabb, enkel att använda och varje
användare får obegränsad läsning på upp till 5 enheter, hela familjen kan använda
samma abonnemang. Readly erbjuder flera smarta funktioner som favoritmarkering,
sökfunktion i artiklar och offlineläsning, till resan. Readly grundades i Sverige 2013 och
finns tillgänglig i hela världen med huvudfokus på Sverige, Tyskland, Österrike,
Schweiz, Storbritannien, Irland, Nederländerna och USA. www.readly.com

