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Storytel lanseras i Spanien 
 
Idag lanseras Storytel i Spanien, där det spanska Storytel-teamet i Barcelona under det senaste 
halvåret arbetat med att bygga upp den spanska tjänsten, som till ett pris av 9,99 EUR per månad 
ger obegränsad tillgång till drygt 500 spanska och 35 000 engelska ljudböcker. Vid årets slut 
räknar man med att ha ca 1000 spanska titlar. 
  
Lanseringen tjuvstartade redan i mitten av september då Storytel medverkade på den välkända 
Hay Festival i Segovia, men det är först nu tjänsten lanseras och den spanska Storytel-appen finns 
tillgänglig för nedladdning på Google Play och App Store.  
  
”Vi ser fram emot att bygga upp den spanska ljudboksmarknaden. Marknaden är idag relativt 
liten, men har en enorm potential med 45 miljoner människor i Spanien och 550 miljoner 
spansktalande människor världen över”, säger Jonas Tellander, VD för Storytel.   
  
Under 2018 kommer Storytels spanska katalog utökas kraftigt med hundratals titlar i olika genrer, 
därav de första Storytel Original-serierna skräddarsydda för den spanska marknaden. Storytel 
Original är episodbaserade berättelser skrivna direkt för ljud, med inspiration från 1800-talets 
följetänger i dagstidningar samt TV-serier från Netflix och HBO.  
  
”Berättelser skrivna av lokala författare är vanligtvis populära och det känns därför naturligt att 
producera Storytel Originals även för den spanska marknaden. Vi har ett starkt team i Spanien 
som jobbar hårt med att ta fram bra innehåll, så jag är övertygad om att våra Original-
produktioner kommer att bli superpopulära”, säger Jonas Tellander.  
  
Lanseringen av Storytel i Spanien innebär att Storytel-tjänsten nu finns på totalt åtta marknader.    
  
För mer information, vänligen kontakta: 
  
Jonas Tellander VD  & Grundare 
mobil: 0702-616136 
e-post: jonas@storytel.com 
 
 
Om Storytel 
Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming 
erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och 
Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I 
affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som bedrivs i 
ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet 



Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s 
Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts 
Kartor. 
	
	
	


