
Online Group utvidgar europeiskt säljsamarbete med FCR Media
och Irländska Gula Sidorna
Online Group utökar sitt samarbete med FCR Media, ett ledande bolag inom lokala söktjänster verksamt i 11 europeiska länder, bl.a.  Sverige,
Finland, Irland, Ungern, Tjeckien och Ryssland. 

Online Group har sedan tidigare samarbetsavtal med FCR Media på den svenska marknaden via ClearSense. Nu utvidgas säljsamarbetet till
ytterligare en marknad genom ett nytt samarbetsavtal för den irländska marknaden mellan Online Group och Golden Pages, ett dotterbolag till
FCR Media. Golden Pages erbjuder tjänster som sökordmarknadsföring (PPC), hemsidor och katalogsök. Totalt har FCR Media omkring 140
000 kunder i Europa.

Online Groups dotterbolag Digital Next ska leverera SEO tjänster, sk sökmotoroptimering till Golden Pages kunder. Ordervärdet på det
utvidgade samarbetet i Irland beräknas till cirka 10 miljoner per år, Golden Pages Irland bearbetar marknaden med totalt 70 säljare.

"Vårt samarbetsavtal som tecknades i december 2013 för den svenska marknaden mellan oss och FCR Medias svenska dotterbolag
ClearSense utvecklas på ett mycket positivt sätt. Tillsammans bearbetar vi sökmarknaden effektivt och drar nytta av varandras fördelar. Därför
är det nu myckert glädjande att vi utvidgar säljsamarbetet för att tillsammans bearbeta även den irländska marknaden där vi kommer stärka
vår position tillsammans.." säger Urban Johansson, VD och koncernchef på Online Group.

”Vi hyser dessutom goda förhoppningar om att kunna expandera samarbetet ytterligare” säger Urban Johansson, VD och koncernchef på
Online Group.

"Golden Pages är Irlands ledande företag inom sök, och samarbetet med Digital Next innebär att vi nu även kan erbjuda våra kunder
högkvalitativ sökmotoroptimering. Partnerskapet mellan Online Groups svenska bolag Getupdated och ClearSense i Sverige har fungerat
utomordentligt bra och bevisat att det här är ett vinnande koncept för alla parter. När allt rullar på i Irland planerar vi att implementera liknande
samarbeten med Online Group i våra övriga länder till våra totalt 140 000 kunder" säger Jon Martinsen Group CEO för FCR Media.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett
utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring,
webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien,
Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser.
För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com


