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QBNK skriver partneravtal med Opentopic  

DAM-plattformen QBank och New York-baserade Content Marketing-plattformen 
Opentopic går samman i ett kanalsamarbete.  

 

QBNK har skrivit partneravtal med Opentopic, en New York-baserad leverantör av content 

marketing plattformar som främst riktar sig mot mediaföretag, marknadsavdelningar och 

kommunikationsbyråer. Partnerskapet kommer hjälpa båda företagen att stärka sitt erbjudande 

samt introducera en ny marknadskanal för QBank i USA.  

Som partner till QBNK kommer Opentopic öka exponeringen och räckvidden för den Stockholms-

baserade DAM-plattformen med nya kunder på den Nordamerikanska marknaden. På samma sätt 

kommer QBank att marknadsföra Opentopic’s tjänster i sin kundbas.  

”Vi har sett stark tillväxt i vår affärsidé att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade 

produkter och tjänster inom Digital Asset Management.”, säger Carl Petruson, VD för 

QBNK. ”Genom ett samarbete med Opentopic, en världsledande aktör inom content marketing-

lösningar med stark närvaro i Nordamerika, kan vi utöka räckvidden av vårt erbjudande och nå en 

bredare kundbas.”, fortsätter han. 

Opentopic’s moderna plattform hjälper företag att generera högkvalitativt innehåll som lockar och 

engagerar deras kunder. De väljer Opentopic för förmågan att se till att deras investeringar i 

content marketing växer.  

Opentopic är QBNK’s andra partner i USA, efter Nansen.  

Om Opentopic 

Opentopic har revolutionerat sättet företag arbetar med content marketing. Genom sin moderna 

plattform hjälper Opentopic sina kunder att effektivt nå och engagera sina kunder med 

högkvalitativt innehåll på webben och i sociala medier. Med sin unika insyn i det digitala 

innehållslandskapet, sitt enkla arbetsflöde och omfattande analysverktyg reducerar Opentopic 

både tid och kostnaden för att skapa innehåll.  

På kundlistan finns kunder som Contrast/NBC Universal, Pitney Bowes, Porter Novelli med många 

fler. Läs mer om Opentopic på http://www.opentopic.com 
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Kort om QBank 

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. 

Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK  

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD 

Tel: 08-459 99 90 

QBNK Holding AB (publ) 

e-post: carl.petruson@qbank.se  

Christian Jorg, CEO 

Tel: +1 917 385 7075 

Opentopic Inc. 

e-mail: christian.jorg@opentopic.com  

 


