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Digitala plattformen Pindify väljer fullservicebyrån Chimney för
offensiv lansering
Pindify, som är en digital plattform som fungerar som en marknadsplats för artister, kreatörer, musiker, konstnärer, bloggare,
konstnärer, författare med flera, tar nu nästa steg i sin internationella lansering och engagerar fullservicebyrån Chimney.
– I Chimney får vi en engagerad och strategisk kommunikationspartner med full koll på sociala medier och hur vi långsiktigt och
på rätt sätt ska nå ut globalt, säger Pindifys grundare och CEO, Christoffer Wallin.

Pindify är plattformen och marknadsplatsen som står påartisternas andra kreatörernas sida. Plattformen har under våren testlanserats och tar
nu påallvar ta upp kampen med branschens giganter. På Pindify.com möter artister, bloggare, vloggare, författare, fotografer och andra
kreatörer sina fans, följare, sponsorer och andra intressenter – och tjänar dessutom pengar.

– Att vara en del av Pindifys globala lansering är förstås spännande för oss på Chimney, där vi nu främst kommer att fokusera på att hitta rätt
vägar för Pindify i olika sociala medier. Tjänsten är modern och tar tydligt ställning och är på kreatörernas sida. Tjänsten och innehållet, och
inte minst den jämförelsevis generösa ersättningsmodellen, talar sitt tydliga språk.  Pindifys "affärsmodell" ligger rätt i tiden då både
marknaden och konsumenterna av innehåll är på väg att förändra sitt sätt att se på digitalt baserade kreatörer och det värde som deras
innehållet faktiskt har. Pindify är på kreatörernas sida och det är en värdering som vi på Chimney gärna delar, säger Kristofer Berg, som
kommer att projektleda uppdraget.

Arbetsgruppen på Chimney har nu börjat sitt strategiska arbete och senare i vår kommer man i samarbete med Pindify lansera olika
kampanjer som ska få olika kreatörer att välja Pindify för att möta sina fans, följare, sponsorer och andra intressenter.

– Vi har skapat en digital plattform och marknadsplats som utgår från artisterna och kreatörerna, deras fans och följare och deras relation.
Pindify bygger på ett transparant ersättningssystem där man som ”Provider” (kreatör eller leverantör) de facto tjänar pengar på sina
premiuminlägg och relationen med sina fans. Nu är det dags att berätta det, högt och tydligt. Tillsammans med Chimney, andra partners och
våra egna medarbetare runt om i världen kommer Pindify att bli en seriös utmanare, säger Christoffer Wallin.
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Pindify grundades av Christoffer Wallin år 2011 och lanserades officiellt 2018. Pindify är uppbyggd som en digital marknadsplats för att
underlätta dialogen och utbytet mellan artister och deras följare. Till skillnad från andra digitala konkurrenterna så har Pindify en vision att
vara ekonomiskt transparent och att de kreatörer, Providers (artister, bloggare, vloggare, författare, fotografer och andra kreatörer) som de
kallas, som är aktiva på sidan får ekonomisk ersättning för det exklusiva material de lägger ut. Fansen får fördelar i form av exklusivt material
från den Provider de väljer att följa/stödja, möjlighet att köpa produkter eller biljetter och få direktkontakt med sin Provider. Tjänsten är
ekonomiskt transparent, intelligent och bygger på ett blockchain-system. Pindify har sitt huvudkontor i Salt Lake City och kontor i Lviv,
Stockholm och Göteborg.


