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Aspiro/WiMP ingår avtal med Telenor Pakistan 

 
Aspiro har genom sin musikstreamingtjänst WiMP Music ingått ett avtal med 
Telenor gällande distribution av WiMP i Pakistan. 
 
Avtalet löper över minimum 24 månader och beräknas ge en total omsättning för 
Aspiro om cirka 6-10 MSEK. Avtalsvärdet beror på antalet användare som köper 
tjänsten. Telenor Pakistan har över 35 miljoner kunder.  
 
Förutom att Telenor blir återförsäljare av WiMP till sina kunder i Pakistan 
innebär avtalet också att WiMP inkluderas i vissa av operatörens abonnemang. 
Samarbetet påbörjas i slutet på juni. Fullständig kommerciell lansering beräknas 
efter sommaren och är beroende av innehållslicensiering. 
 
Aspiro har även etablerat ett WiMP-team i Asien där Rohit Bhatia, tidigare VD för 
indiska musikstreamingtjänsten Dhingana, tar rollen som VD för Asien och 
Mellanöstern. 
 
”Vi har sedan flera år ett väl fungerande samarbete med Telenor, framför allt i 
Norge och Danmark. Nu är vi glada över att bolaget valt oss som 
samarbetspartner även i Pakistan. Vi har en tydlig plan för tillväxt genom att 
attrahera nya användare och expandera vår geografiska närvaro. Avtalet med 
Telenor Pakistan och vårt nya team i Asien ger oss ett bra brohuvud för fortsatt 
expansion och tillväxt”, säger Andy Chen, VD för Aspiro. 
 
Denna information är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs-och clearingverksamhet och/ 
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl 09:15. 

 
För mer information, vänligen kontakta: Andy Chen, VD i Aspiro, e-post: 
andy.chen @ aspiro.com 
 
Om Aspiro 
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att 
konsumera musik. Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-
ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom 
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och 

behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com. 
 
Om WiMP 
WiMP är en musiktjänst med HiFi-ljudkvalitet och den första och enda multimedietjänsten med integrerat redaktionellt 
innehåll, musikmagasin och videos. Genom lokala redaktionella team i varje land ger WiMP dig dagliga 
rekommendationer, tips och spellistor för alla lägen. Tjänsten finns tillgänglig på mobil, läsplatta, nätverksspelare och 
dator. Läs mer på www.wimpmusic.se eller www.wimpmusic.com  
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