
Industrifonden investerar i Foap
Industrifonden, Magnus Wilkne och ett antal internationella privatinvesterare investerar sammanlagt 10 miljoner kronor
i Foap, en mobil- och webbaserad tjänst för att köpa och sälja iPhonebilder. Pengarna ska gå till bolagets fortsatta
internationella expansion med fokus på USA. 

Malmöbaserade Foap har utvecklat en iPhoneapp som ger användare möjlighet att sälja sina foton via telefonen. Tjänsten lanserades i juni 2012 och har
vuxit kraftigt sedan dess.

Appen har laddats ner av flera hundratusen användare över hela världen och resulterat i miljontals uppladdade foton på webbplatsen www.foap.com där
bilderna säljs för 10 dollar styck. En bild kan säljas obegränsat antal gånger och Foap delar på intäkterna med fotografen; fem dollar går till fotografen och
fem dollar går till Foap. 

För några månader sedan lanserades även Foap Missions, dit företag kan skicka in specifika fotouppdrag och därmed bygga sina egna bildbanker via
engagerade fans. Foap Missions är en stor succé och har redan attraherat stora internationella varumärken som AXE, Puma, Mango, Lavazza och
VisitSweden.

– Vi har lyckats bevisa att vår affärsidé fungerar och att den skapar värde för användarna, företagen och inte minst för Foap, säger David Los, medgrundare
till Foap. Nu är vi redo att börja springa snabbt och därför känns det oerhört bra att få in Industrifonden som finansiär.

Foap kommer att använda sig av pengarna för vidareutveckling av produkten och ett stort fokus kommer att ligga på sälj och internationell expansion.

– I takt med att mobilkamerorna blir allt bättre, tas det också allt fler bilder världen över, säger Malin Carlström, investeringsansvarig på Industrifonden. Foap
har skapat en internationellt snabbväxande marknadsplats, där såväl proffs- som amatörfotografer på ett enkelt och roligt sätt kan sprida och erhålla
betalning för sina alster.

För mer information, kontakta
David Los, medgrundare Foap, tel 070-968 67 10
Malin Carlström, investeringsansvarig Industrifonden, tel 0730- 29 91 30

 

Industrifonden (www.industrifonden.se) investerar i små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Fonden har tillgångar på 3,6
miljarder kr och investeringar i ett 90-tal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.


