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Wallins Pindify.com på kreatörernas sida 
– utmanar med ny marknadsplats 
	
Christoffer ”Stoffe” Wallin, musiker och entreprenör har själv upplevt svårigheterna 
med att försöka försörja sig som artist. Därför grundade han Pindify, en marknadsplats 
för innehållsleverantörer, och målsättningen är att alla med en följarskara ska kunna 
tjäna pengar på sitt artisteri. 
 
Nu lanseras Pindify.com, en tjänst som 
Christoffer Wallin och hans bolag har 
utvecklat under åtta års tid. Wallin har sedan 
tidigare erfarenhet att utveckla framgångsrika 
företag och tjänster som ska förbättra och 
underlätta livet för artister. Bland annat har 
han grundat tjänsterna ”Backstage” och 
”Soundjam”. Liksom Pindify låg dessa tjänster 
i linje med Wallins övertygelse om att artister 
ska få ersättning för sitt innehåll och socialt 
engagemang som är en mycket viktig 
beståndsdel i samhället. Anledning till att han 
brinner så mycket för artisters avlöning är att 
för han själv varit musiker och fått en empirisk 
inblick hur det är att försöka försörja sig som 
artist. 
 
På Pindify möter artister, bloggare, vloggare, 
författare, fotografer och andra kreatörer sina fans, 
följare, sponsorer och andra intressenter - och tjänar 
dessutom pengar. Det är ingen hemlig att livet som artist och kreatör är tufft. Inte minst ekonomiskt. 
Att dessutom kunna tjäna vettiga pengar via digitala plattformar som exempelvis Instagram, Spotify 
och Youtube är få förunnat. 
  
– Det finns så otroligt mycket bra innehåll och jag insåg verkligen bredden av hur många begåvningar 
som finns inom kultur, underhållning och media som verkligen förtjänar en marknadsplats, säger 
Christoffer Wallin. Pindifys mål är tydligt och enkelt – att förbättra ersättningsmodellen för digitalt 
innehåll och socialt engagemang på internet. 
 

Christoffer Wallin, grundare & VD för Pindify 



Pindify grundades av Christoffer Wallin år 2011 och lanserades officiellt 2018. Pindify är en digital plattform 
som fungerar som en marknadsplats för artister och kreatörer inom media och konst. På Pindify kan dessa 
lägga upp och tjäna pengar på exklusiva inlägg, content och fanrelationer. Pindify har sitt huvudkontor i Salt 
Lake City och filialer i Lviv, Stockholm och Göteborg. 2018 nominerades Pindify till ”Årets Startup” och ”Årets 
Tillväxtbolag” vid Serendipity Challenge.  
 
 

Pindify erbjuder en transparent social marknadsplattform för artister, kreatörer, influencers inom 
kultur, underhållning och media. Man kan tjäna pengar på prenumeration, branding och e-handel, 
samtidigt som upphovsrätten är skyddad och man får en rättvis ekonomisk ersättning för det.  
 
– Min vision är att Pindify ska ha 300,000 innehållsleverantörer och att de alla ska tjäna 3000 dollar i 
månaden, fortsätter Christoffer Wallin.  
 
Pindifys ledning sitter i Salt Lake City och i Stockholm. Den tekniska utvecklingen sker i Lviv, 
Ukraina. Pindify kommer initialt att lanseras med fokus på Norden och USA. 
 
Christoffer Wallin berättar sin historia 
 
Se videon när Christoffer berättar sin historia, och hur Pindify blev till här; 
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=MBoceRLHtUA 
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