
 

 

Jämförelsetjänsten Financer.com fortsätter expandering till fem nya marknader samt lanse-
rar ny reklamfilm 
 
Financer.com fortsätter sin expandering till en mängd nya länder under det senaste kvartalet, och 
framtiden ser ljus ut för den snabbt växande jämförelsetjänsten. 
 
"Vi fortsätter expandera till många nya och väldigt intressanta marknader, och målet är att bli störst 
och bäst i världen på det vi gör." säger Johannes Larsson som är huvudansvarig för Financer. 
 
Den nya utökningen innefattar lansering i Norge, Frankrike, Tyskland, Lettland och Georgien.  
 
I slutet av 2016 fanns sajten i 8 europeiska länder. Under 2017 lanserades Financer i 8 nya länder, 
och finns nu därför representerat i totalt 16 länder runt om i världen. 
 
Tidigare under året valde ägarna att gå utanför Europa, och har nu givit sig in på både den Ameri-
kanska, Mexikanska och Brasilianska marknaden, och nu på senare då även öppnat upp i Geor-
gien. 
 
"Det är lättare att slå sig in i marknader där de digitala elementen inte riktigt satt sin fot. Och för-
hoppningsvis är vi ledande på marknaden när branschen kommer igång på riktigt. Georgien är en 
särskilt intressant marknad. " säger Johannes Larsson.  
 
"Marknaden har stor potential och efterfrågan av vår produkt är hög. Samtidigt som kompetensen 
inom digital marknadsföring ligger på botten och konkurrensen blir därför mycket låg. " säger 
Mamuka Goguadze, projektansvarig för Georgien. 
 
I samband med utökning till nya marknader lanserar sajten sin första reklamfilm, som främst kom-
mer att marknadsföras på sociala medier.  
 
Reklamfilmen går att ses här:  
https://www.youtube.com/watch?v=aWrv8m99PkQ 
 
"Vi tror att människor mycket hellre konsumerar grafisk innehåll, och ett steg i rätt riktning är att 
lansera en introduktionsvideo så att våra besökare enkelt förstår vad vi sysslar med." säger Jussi 
Korhonen, som är ansvarig för videoutvecklingen. 
 
Tjänsten Financer.com jobbar efter mottot "låna smartare, spara mer"  och har som syfte att för-
bättra och förenkla den ekonomiska vardagen för gemene man som behöver låna eller spara 
pengar.  
 
Relevanta länkar: 
https://financer.com/no/ 
https://financer.com/fr/ 
https://financer.com/de/ 
https://financer.com/ge/ 
https://financer.com/lt/ 
 
För mer information, kontakta 
AceVisions.com har utvecklat tjänsten och har en stor portfolio av digitala jämförelsetjänster. Vid 
frågor eller feedback så kan du komma i kontakt med oss via info@acevisions.com.  
Projektansvarig är Johannes Larsson (www.johanneslarsson.com) och kan kontaktas på johan-
nes@acevisions.com. 
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