
 

 
 
Pressmeddelande  
Stockholm den 17 juli 2019 

 
Omsättningen för juni månad ökade med 12,5% jämfört med juni förra året 
 
Omsättningen för juni månad 2019 blev 1543 ksek, att jämföras med 1371 ksek för 
juni månad 2018. Omsättningen ökade därmed med 12,5%. 

Vårt fokus ligger kvar. Vi riktar vår försäljning mot de målgrupper där vi får bra betalt 
för det värde vår plattform skapar. Målet för hösten är att komma tillbaka till stark 
tillväxt med högre lönsamhet än vad vi tidigare haft. Juni månad visar att vi är på rätt 
väg. Feedbacken från våra kunder är fortsatt mycket positiv och detta stärker oss i 
vårt fortsatta arbete. 
 
Utöver målinriktad försäljning arbetar vi med att utveckla samarbeten med andra 
aktörer som arbetar med våra kunder. Målet är att därigenom skapa större 
möjligheter att få ut relevanta budskap i rätt tid och på så sätt skapa en kundresa 
som gör skillnad. Vi ser framemot att återkomma med mer information kring dessa 
samarbeten. 
 
Sommaren är nu officiellt här och det innebär ett lägre tempo under några veckor. Vi 
önskar alla aktieägare och kunder en härlig sommar! 
 
Genom att fokusera på användarvänlighet, unikitet och enkelhet i vår plattform bidrar 
vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva 
reaktioner och bygger relationer. 

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter. 

För ytterligare information kontakta:  
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB 
fredrik.dalebrant@jojka.com 
www.jojka.com 
 

Om Jojka;  

Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att 
kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en 
SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper 
företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta 
abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är 
noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare. 

mailto:fredrik.dalebrant@jojka.com

