
Bästa trafikmånaden någonsin för News55:s sajter
News55:s starka trafikutveckling fortsätter med nytt trafikrekord i februari. Bolagets båda sajter News55.se och E55.se levererade 4,3 miljoner
sidvisningar och 560 000 unika användare. Månaden var den bästa någonsin på News55 trots att det är den kortaste månaden på året.
Motsvarande siffror förra året var strax över 1 miljon sidvisningar och 300 000 användare.  
 
– Trots alla diskussioner om Facebooks nya algoritmer och dess negativa effekter för svenska digitala medier så växer vi så det knakar. Vi
visar upp fortsatt starka siffror och extra kul är det att vår ekonomisatsning E55 slog ett nytt rekord förra veckan, säger News55:s vd och
grundare Fredrik Lundberg.
 
Februari slutade på topp för E55 som nådde över 330 000 sidvisningar och 90 000 unika användare under den sista veckan. Samtidigt som
man ökat räckvidden på Facebook med över 50 procent.
 
– News55.se och E55.se fortsätter att nå rekord och sätta sina avtryck i svenska medier med journalistik som citeras av de största medierna
varje vecka, säger Fredrik Lundberg.
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Om News55 AB
News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera
nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största
mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I
november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och
pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
7 mars 2018 kl. 08:30 CET.


