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 Footway Group inleder marknadsföringssamarbete med Klarna 
 Footway  Group  och  Klarna  har  ingått  ett  nytt  långsiktigt  partnerskap  för  att  främja  tillväxt  för  Footway  Groups  varumärken  runt  om  i  världen. 
 Samarbetet  inkluderar  en  storskalig  användning  av  Klarnas  breda  utbud  av  marknadsföringstjänster,  samt  att  Klarnas  flexibla 
 betalningsalternativ  utökas  till  ytterligare  tio  marknader  utanför  Norden.  Partnerskapet  är  en  viktig  pusselbit  både  för  Footway  Groups  och 
 Klarnas tillväxtstrategi framöver. 

 "Vi  är  väldigt  glada  över  att  förlänga  vårt  partnerskap  och  att  Klarna  kan  stödja  vår  globala  strategi  att  snabbt  växa  antalet  varumärken  på  vår 
 plattform.”  säger  Martin  Kamphav,  Affärsutvecklingschef  på  Footway  Group.  “Partnerskapet  ger  oss  fler  möjligheter  att  växa  med  hjälp  av  Klarnas 
 marknadsföringstjänster  och  därmed  attrahera  nya  kunder  och  högkvalitativ  webbplatstrafik.  Vi  är  övertygade  om  att  vårt  engagemang  i  Klarnas 
 innovativa  och  breda  utbud  av  marknadsförings-  och  tillväxtlösningar  kommer  att  vara  en  viktig  faktor  för  tillväxten  av  Footway  Groups 
 varumärken.” 

 "Vi  är  glada  över  att  ingå  detta  utökade  partnerskap  med  Footway  Group.  Det  senaste  året  har  vi  lagt  stort  fokus  på  att  utveckla  organisationen  för 
 att  bli  en  strategisk  och  långsiktig  tillväxtpartner  för  våra  handlare.”  säger  Jesper  Eriksson,  Sverigechef  på  Klarna.”  Målet  är  att  attrahera  nya 
 kunder,  växa  deras  affär  och  stötta  expansion  till  nya  marknader  bland  annat  genom  vårt  breda  utbud  av  marknadsföringslösningar.  Det  här  är  ett 
 av  våra  mest  ambitiösa  partnerskap  i  Norden  någonsin  och  vi  har  höga  ambitioner  om  hur  vårt  partnerskap  för  att  stödja  Footway  Groups 
 tillväxtplaner kommer att utvecklas framöver.” 

 Samarbetet  kommer  att  omfatta  Klarnas  egna  sociala  kanaler,  samt  Klarnas  breda  utbud  av  marknads-  och  medielösningar,  där  Comparison 
 Shopping,  en  AI-driven  stylingmotor,  en  virtuell  shoppingplattform,  och  en  influencer  marketing-  och  mätplattform  är  några  exempel.  Tillsammans 
 kommer  dessa  tjänster  att  hjälpa  till  att  bygga  Footway  Groups  varumärken  ,  vilket  gör  det  möjligt  för  ännu  fler  konsumenter  världen  över  att  fatta 
 välgrundade köpbeslut om de produkter från Footway Groups varumärken de vill ha – så enkelt, säkert och smidigt som möjligt. 

 För ytterligare information 

 Martin Kamphav, Affärsutvecklingschef 
 Email:  martin.kamphav@footway.com 
 Mobil: 072-992 20 70 

 Om Footway Group 
 Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar 
 inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen 
 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken. 

 Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified 
 Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors 
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