
 
  
 
Ayima lanserar sin största produkt-satsning: Updatable.com 
 
Idag lanserar Ayima sin största produktsatning någonsin, Updatable.com. Ayima har investerat ca 
600 000 GBP över 12 månader och produkten är främst utvecklad som en stand-alone produkt och 
hjälper ägare av webbsidor att uppdatera sina webbsidor på ett revolutionerande sätt och tekniken är 
baserad på en “Omvänd Proxy Teknologi”. Ayima har från start två betalande kunder och Bolaget 
hoppas att  Updatable.com från kvartal tre 2017 börjar påverka Bolagets resultat positivt.    
 
För mer information om tjänsten och priser besök:  
www.Updatable.com 
 
 
Chief Strategy Officer Rob Kerry kommenterar: 
“At Ayima, we’ve always provided digital marketing solutions to our customers, but we’ve also come across 
similar problems over and over again; content teams that are unable to fix a typo without getting the web 
developer’s help, Paid Media teams that are unable to get their landing pages published fast enough, and of 
course, web developers who are stuck doing minor updates to the website, clogging up their work queue when 
they could be working on further innovation for the site.  
We wanted to fix this, and with Updatable, developers can go back to doing what they love, while those without 
web development experience can make controlled  changes and SEO improvements on the fly.” 
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För mer information, kontakta Bolaget på:  
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson  
Telefon: +44-20 7148 5974  
press(at)ayima.com  
www.ayima.com  
 
Denna information är sådan information som Ayima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 5 juli 2017. 
  
 
About Ayima 
Originally founded in 2007, Ayima is a digital marketing agency with around 135 employees across its offices in 
London, New York, San Francisco and Vancouver. Ayima have created a number of market-leading software 
tools that are used in by clients and agencies around the world, including ‘Updatable’, ‘Redirect Path’, ‘Page 
Insights’, ‘Pulse’ and ‘Appotate’. 
 

http://www.updatable.com/

