
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. 

 
 

 
 
Pressmeddelande    Stockholm 2019-05-21 
 

Örebrobandet Roseph satsar allt på 
musikkarriären med hjälp av Pindify.com 
 
Örebrobandet Rospeh, som vann Östgötafinalen av Livekarusellen 2017, 
kommer satsa hårt på sin musikkarriär framöver. Pindify.com är en viktig del i 
den satsningen.  
– På Pindify får vi mer kommunikativ frihet än vad som är möjligt på andra 
plattformar, säger Josef O’Leary, sångare och gitarrist i Roseph. 
 
Sedan årsskiftet satsar Örebrobandet Roseph helhjärtat på sin musikkarriär. En viktig del i deras 
satsning är den digitala plattformen Pindify som är till för att artister och kreatörer ska få rättvis 
ersättning på sitt digitala content på internet. Bandet kom i kontakt med Pindify genom sin 
musikaggregator och tyckte det lät intressant, var 
snyggt och lättillgängligt. 
 
– Ju mer vi läste på desto mer förstod vi hur bra 
Pindify är! Den är utformad annorlunda från andra 
sociala plattformar, där ligger fokus på att man ska 
framhäva sitt koncept och sin image, säger Josef 
O’Leary. Pindify känns mer intimt och vi har en 
större kommunikativ frihet.  
 
Det börjar rulla på för Örebrobandet och just nu 
jobbar de på sin tredje singel som man hoppas kunna 
släppa till sommaren. I förra veckan hade de sin första 
spelning i Stockholm. 
 
– Vi försöker hela tiden tänka som att vi vore ett 
företag, vi hittar lösningar och metoder för att nå ut 
med vår musik. Förutom det rent musikaliska och konstnärliga vill vi bli så bra som möjligt även på 
det marknadsstrategiska. I och med att Pindify är en allt-i-ett plattform gör det att vi kan få mer 
kontroll över hur vi framstår som produkt och vi kan vara mer äkta och nära våra fans, avslutar Josef. 
 
Roseph består av: 
Josef O’Leary, sång och gitarr 
David Engquist, trummor 
Gabriel Henricson, gitarr 
Erik Lyding, bas 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
Christoffer Wallin, CEO Pindify, tfn: +1 (801) 649 8389 
stoffe@pindify.com 
Lars Sjögrell, Press & PR Officer, tfn +46 707 69 53 000 
lars.sjogrell@perspective.se 
För inlogg på Pindify.com för journalister kontakta Annika Krusensten på tfn +46 
(0)737131750 
alt annika.krusensten@perspective.se 
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