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Storytel-lansering inledd i Tyskland 
 
I februari i år meddelade Storytel att man avser att etablera sin verksamhet i 
Tyskland under sommaren 2019. Idag släpps tjänsten på den tyska marknaden 
som därmed blir den 17:e marknaden som Storytel etablerar sig på.  
 
I dagsläget uppgår den tyska ljudboksförsäljningen till ca 180 miljoner euro. Den 
tyska marknaden för ljudböcker och e-böcker befinner sig i en omvandlingsfas där 
strömmade digitala tjänster är den snabbast växande affärsmodellen: 
 
”Vi startar vår softlaunch i Tyskland under en spännande period där människor i hög 
utsträckning har börjat visa stort intresse för strömmade tjänster och upptäckt 
fördelarna med att kunna tillgodogöra sig berättelser när som helst och var som helst. 
Det känns fantastiskt att vi som marknadsledare i Skandinavien nu är med och ökar 
takten i den utvecklingen i ett av Europas största och viktigaste länder. Vi ser fram 
mot de kommande åren med tillförsikt och stor entusiasm ”, säger Stefan Tegenfalk, 
Head of Expansion på Storytel.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Stefan Tegenfalk, Head of Expansion: +46 733-839601 
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90 
 
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 
00 399. 
 

Om Storytel 
Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med 
mer än 200 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer 
empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem 
som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital 
distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en 
abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och 
Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz 
Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. 
Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 
2019. Storytel finns idag på 17 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
 
 


