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Nordiskt samarbete ingås med siktet på event 
management-branschen i Europa och USA 
Lyyti Oy och MeetApp International AB har ingått ett strategiskt samarbete genom att kombinera 

sina viktigaste konkurrensfördelar. Målet är att ta plats i den växande event management- och 

onlineeventbranschen i Europa. 

Event management-tjänsten Lyyti är nordisk marknadsledare och MeetApp håller motsvarande 

position inom eventappar. Företagen slår samman sina krafter för att erbjuda kompletta lösningar 

för alla live-, hybrid- och onlineevent. 

“Kärnan i vår verksamhet är hantering av deltagardata, från enkel registrering till komplexa 

evenemang, effektiva kommunikationsverktyg samt att mäta det upplevda värdet av event. När vi 

kombinerar detta med MeetApps högklassiga eventapp och streamingegenskaper, kan vi tillsammans 

erbjuda ett komplett paket för samtliga eventarrangörer i Europa och USA”, säger Petri Hollmén, VD 

på Lyyti, om samarbetet. 

“Vi har starkt fotfäste i Norden och USA, och Lyyti likaså i Frankrike och Nederländerna. Nu med 

integrationen av våra produkter, såväl som av våra försäljnings- och marknadsteam, kan vi tjäna våra 

kunder ännu bättre. Utöver detta kan vi nå en allt bredare marknad, i och med att vi erbjuder en 

lösning som täcker hela eventlivscykeln på två kontinenter”, kommenterar Mats Bäcklund, VD på 

MeetApp. 

Tillsammans formar dessa två företag en av de största aktörerna i Europa. I Lyyti hanteras mer än 75 

000 evenemang per år och företaget sysselsätter sammanlagt 75 personer i Finland, Sverige, 

Frankrike och Nederländerna. MeetApp har 24 anställda i Sverige, USA och Indien och används 

årligen i mer än 6000 evenemang. 

”Fysiska event påverkades givetvis dramatiskt av pandemin, vilket drabbade hela eventbranchen, 

men vi lyckades med att snabbt ompositionera både företaget och vår produkt mot digitala event 

under 2020. Digitala event har kommit för att stanna, samtidigt som vi kommer att se ett uppsving 

för hybrida och fysiska event när världen öppnar upp igen. Samarbetet mellan MeetApp och Lyyti 

innebär att vi är unikt välpositionerade för en post-pandemisk värld, där kunder förväntar sig en 

flexibel och enhetlig lösning, oavsett om eventformatet är digitalt, hybrid eller fysiskt”, avslutar 

Bäcklund. 
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