
 

 
 
Pressmeddelande  

Stockholm den 16 april 2020 

 
Omsättningen för mars månad 2020 uppgick till 1498 ksek 
 
Omsättningen för mars månad 2020 blev 1498 ksek att jämföras med 1529 ksek för 
mars månad 2019. Omsättningen minskade därmed med 2%. 

Jojka har ännu inte sett någon märkbar påverkan hos sina kunder med undantag från 
hotellnäringen vad gäller skickade volymer i den kris världen nu går igenom.  

Allt säljfokus riktas nu mot renodlade e-handelskunder där vi fortsatt ser en ökad 
efterfrågan. Många e-handlare väljer att se över sina kostnader under dessa tider 
vilket är en stor fördel för oss. Vi har tecknat flera nya avtal under mars månad med 
bolag som efterfrågat en mer flexibel lösning.  

Volymerna hos e-handlarna hålls uppe och även nyförsäljningen går bra vilket vi ser 
som ett styrketecken. De kunder vi nu tecknar är medelstora företag i tillväxt vilket 
kommer ge effekt och stabilitet på sikt vad gäller volymdelen av affären.  

Hotellindustrin är som bekant hårt drabbade av minskat resande. Konsekvensen för 
Jojka är att vi inte kommer lägga någon energi på att sälja till hotellen till dess att en 
återgång till det normala har skett i marknaden. Vi stöttar även hotell med anstånd 
vad gäller betalningar för de fasta avgifterna under en övergångsperiod vilket 
temporärt påverkar våra fasta intäkter med ca 10%.  

Även arbetet med teknikutvecklingen går bra och vi räknar med att kunna presentera 
intressanta nyheter under maj. 

 

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

Om Jojka;  

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade 
marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. 
Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. 
Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns 
primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i 
Stockholm. 
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