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Pindify släpper ny unik funktion som automatisk delar intäkterna
vid delägarskap
Den sociala marknadsplatsen Pindify lanserar en ny delägarskapsfunktion på sin plattform. Funktionen kommer kunna användas
på två sätt, dels som ett delägarskap på en enskild publikation, dels på en hel användares portfolio. Man gör själva upp mellan
sig hur man vill att de kommande intäkterna ska fördelasprocentuellt, och uppdelningen sker automatiskt varje månad.

-Detta är en efterlängtad funktion som många har sett fram emot, säger Mathias Mattson, Chief Creative Officer på den digitala
plattformen Pindify, som fungerar som en marknadsplats för artister, kreatörer, musiker, konstnärer, bloggare, konstnärer, författare
med flera. Vår delägarskapsfunktion gör det enkelt för exempelvis ett band att fördela arvodet som de har fått via vår plattform
påett snabbt och lätt sätt. Dessutom besparar man sin revisor många timmar i och med att arvodet är uppdelat direkt, och man
behöver inte skicka fakturor fram och tillbaka till varandra. Det finns ingen liknande tjänst på marknaden, många har försökt men
inte lyckats utveckla ett fungerande delägarskap!

Delägarskapet kan användas på två olika sätt, dels på en enskild publicering, dels på en hel användares portfolio. 

Några som redan har använt sig av verktyget är produktionsbolaget The Kollektive.

-Detta är helt nytt och det gör det smidigt och enkelt för oss som är två delägare, men som dessutom skapar innehåll ihop med
andra. The Kollektives portfolio-sida har vi tillsammans men vi har fortfarande enskilda användare vilket gör att vi inte behöver
göra upp affären manuellt inför varje enskild publikation vilket är grymt smidigt, säger Darren Hamlin, delägare och producent
på The Kollektive.

Tidigare i juni lanserade Pindify en unik, träffsäker och automatiserad sponsorfunktion. Med ett par tangenttryck möter annonsörer
sin målgrupp och arvodet fördelas automatiskt till kreatörerna enligt det man kommit överens om. Här väljer annonsören enkelt var
man vill exponera sig – och kreatören (ägaren av annonsplatsen) kan enkelt tacka ja eller nej till erbjudandet. 

Så enkelt tjänar man pengar som kreatör och artist på Pindify
1.Invite
Tjäna på att bjuda in följare

2. Consumtion
Ju mer ett innehåll konsumeras av fansen, desto mer tjänar ägaren av innehållet.

3. Branding
Annonsören kan köpa utrymme på en portfolio eller enskild publikation.

4. Following
Som Provider tjänar man på hur många betalande prenumeranter som följer en.
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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.


