
 

	  

	  
	  
Mobile	  Loyalty	  skriver	  avtal	  med	  Medievärlden.se	  och	  
aktiverar	  annonstjänsten	  ADONnews	  under	  april	  månad.	  
	  
Malmö,	  6	  mars	  2017	  –	  Medievärlden.se	  aktiverar	  annonstjänsten	  ADONnews	  för	  att	  stärka	  sitt	  digitala	  
annonserbjudande.	  Mobile	  Loyalty	  kommer	  även	  att	  hantera	  annonsförsäljning	  som	  påbörjas	  under	  april	  
månad.	  	  
	  
Medievärlden	  bevakar	  publicistiken	  och	  affärerna	  i	  den	  svenska	  mediebranschen.	  Sajten	  är	  ledande	  när	  det	  gäller	  
medieföretagens	  affärer,	  mediepolitik,	  juridik	  och	  etik	  och	  är	  den	  plats	  där	  de	  viktiga	  branschdiskussionerna	  förs.	  	  
	  
Sajten	  har	  10.000	  unika	  besökare	  i	  veckan	  där	  80%	  jobbar	  inom	  mediebranschen.	  	  
	  
"I	  och	  med	  avtalet	  med	  Medievärlden	  och	  aktivering	  av	  vår	  annonstjänst	  ADONnews	  breddar	  vi	  nu	  vår	  portfölj	  att	  
även	  inkludera	  branschspecifika	  sajter	  med	  en	  väldigt	  tydlig	  målgrupp.	  Vi	  kommer	  nu	  även	  stärka	  vår	  geografiska	  
närvaro	  i	  storstäderna.”	  säger	  Andreas	  Ericsson,	  VD	  Mobile	  Loyalty	  
	  
Avtalet	  med	  Mediavärlden	  har	  ett	  stort	  strategiskt	  värde	  för	  bolaget.	  
	  
Den	  som	  vill	  lära	  sig	  mera	  om	  ADONnews	  kan	  läsa	  mer	  på	  Mobile	  Loyalty´s	  produktsida:	  	  
http://www.adonnews.com/	  Där	  finns	  också	  prov	  på	  andra	  tidningar	  som	  i	  dag	  använder	  sig	  av	  tjänsten.	  
	  
	  
Mobile	  Loyalty,	  utvecklar	  och	  säljer	  abonnemangsbaserad	  annonsering	  främst	  riktad	  mot	  lokala	  och	  regionala	  företag.	  
Mobile	  Loyalty	  levererar	  ett	  nätverk	  för	  annonsörer	  och	  intäkter	  till	  mediebolag	  och	  är	  verksamma	  inom	  det	  snabbast	  växande	  
segmentet	  inom	  marknadsföring	  –	  online	  &	  mobilt.	  Vi	  erbjuder	  nästa	  generations	  sök	  och	  annonslösningar	  genom	  en	  bevisad,	  
marknadsledande	  plattform	  anpassad	  för	  mediebolag,	  vilken	  är	  baserad	  på	  intäktsdelning.	  Genom	  vår	  plattform	  kan	  
mediebolag	  på	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt	  väsentligt	  öka	  de	  digitala	  annonsintäkterna,	  annonsörerna	  öka	  effekten	  av	  sin	  
investering	  och	  båda	  dra	  nytta	  av	  möjligheterna	  som	  uppstår	  i	  skiftet	  i	  teknik	  och	  konsumentbeteende.	  (AktieTorget”MOBI”) 
	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
	  
Andreas	  Ericsson,	  VD,	  Mobile	  Loyalty	  	   	   	  
andreas@adonnews.com	  
	  
	  
	  
Denna	  information	  är	  sådan	  information	  som	  Mobile	  Loyalty	  är	  skyldigt	  att	  offentliggöra	  enligt	  EU:s	  
marknadsmissbruksförordning.	  Informationen	  lämnades,	  genom	  ovanstående	  kontaktpersons	  försorg,	  för	  offentliggörande	  den	  
6	  Mars	  2017.	  


