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Adtraction presenterar strategiskt partnerskap 

med fyra nyckelpublicister 
 

Adtraction presenterar i dag med glädje förstärkta samarbeten med nyckelpublicisterna Speqta, 

Swegaming, Turneround Webb och Veloxia. Adtraction erbjuder branschledande tjänster inom 

affiliatemarknadsföring och de fyra publicisterna driver jämförelsetjänster för konsumentlån. 

Tillsammans hjälper parterna långivare att nå sina försäljningsmål och konsumenter att hitta rätt 

långivare. 

 

Adtraction Marketing AB (“Adtraction”) grundades 2007 och driver idag det största 

affiliatenätverket i Norden både sett till intäkter och antal annonsörer.  

 

Adtraction har ingått partnerskap med Speqta AB (“Speqta”), Swegaming AB (“Swegaming”), 

Turneround Webb AB (“Turneround Webb”) och Veloxia AB (“Veloxia”) för att ge långivare och 

konsumenter en ännu bättre tjänst. Partnerskapen gör det möjligt att fokusera på transparens 

och informationsdelning och samtidigt säkerställa att kampanjer följer gällande regelverk för 

marknadsföring av konsumentkrediter.  

 

“Speqta, Swegaming, Turneround Webb och Veloxia arbetar inte med andra affiliatenätverk än 

Adtraction vad avser marknadsföring av konsumentkrediter”, säger Karl-Erik Danielsson, 

Nordenchef för Adtraction Finance. “Vi är förstås stolta över att få deras förtroende och detta 

visar att Adtraction har ett kraftfullt och heltäckande erbjudande. Samarbetet säkerställer 

transparens mellan parterna, efterlevnad av regelverk och fokus på att göra bra affärer”. 

 

Adtraction har grundat sin verksamhet på tre principer – marknadens bästa support, 

transparens och lokal närvaro – och dessa principer genomsyrar allt.  

 

Swegaming är ett snabbväxande, blomstrande företag som grundades 2013 av David 

Hjelmström. Han ser fram emot vad det framtida samarbetet bär med sig: "Vi har arbetat med 

Adtraction sedan starten av kreditkort.com och lånium.com, vi ångrar oss inte en sekund. Karl-

Erik och hans team är ett gäng fantastiskt kompetenta personer som jobbar hårt, ärligt och 

transparent. Det är precis därför vi nu väljer att fördjupa vårt samarbete med Adtraction och 

ratar andra nätverk i Sverige. Vi ser ljust på framtiden med vårt nya fördjupade samarbete med 

Adtraction och är säkra på att detta gynnar alla involverade parter." 

 

Veloxia äger och driver sajterna lånen.se and alltomkreditkort.se, och företagets grundare, 

Jakob Thorselius, bekräftar ytterligare att principerna om transparens och bra support präglar å 

Adtractions verksamhet: "Vi har varit i branschen länge och samarbetat med ett flertal 

affiliatenätverk. Adtraction är det enda affiliatenätverk vi litar på fullt ut och känner oss trygga att 

lämna över kontrollen till. Deras finansteam svarar oss mer eller mindre dygnet runt alla dagar i 

veckan om vi behöver hjälp." 

Dieter Wallmark-Kalisch, som ansvarar för Speqtas jämförelsesajter inom finans, bekräftar 

detta: “Adtraction är snabba med support, har en bred kunskap om branschen och är det 

http://www.adtraction.com/se
http://kreditkort.com/
https://lånium.com/
https://www.lånen.se/
http://alltomkreditkort.se/
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överlägset största nätverket i Sverige inom finans. Att Speqta nu väljer att förstärka samarbetet 

med Adtraction på den svenska finansmarknaden är bara en naturlig fortsättning av ett sedan 

tidigare framgångsrikt arbete med att erbjuda de bästa möjligheterna för långivare och 

låntagare. Jag ser fram emot att jobba ännu närmare varandra och tillsammans utveckla våra 

produkter ytterligare.” Speqta förvaltar flera webbplatser inom privatekonomi i produkportföljen, 

bland annat lånakuten.com och lanapengar.expressen.se. 

 

Jonas Larsson, grundare och VD på Turneround Webb, ser fram emot att se vad partnerskapet 

kan leda till: "Vi har valt att fördjupa samarbetet med Adtraction då vi tycker att de är bäst på 

marknaden. Överlägsen kompetens inom alla områden. Vi är framför allt imponerade hur de 

alltid lyckas förhandla fram riktigt bra avtal åt oss och vi litar 110% på deras kompetens att 

förbättra affärsklimatet för oss." Turneround Webb är specialiserade på att bygga, driva och 

marknadsföra webbplatser, och driver Bank24.nu. 

 

2020 har varit ett dramatiskt år för de flesta. Adtraction har under året fortsatt att fokusera på att 

försöka skapa värde för annonsörer (e-handlare och långivare) och publicister. Tack vare detta 

fokus, och att 100% av Adtractions intäkter är hänförliga till Internettransaktioner, har 

Adtractions omsättning ökat under 2020. Adtraction behåller sin ledande position i Norden med 

den största kundportföljen. Samarbetet med nyckelpublicisterna förväntas bidra till en fortsatt 

stark utveckling för Adtraction.  

 

Adtraction, Speqta, Swegaming, Turneround Webb och Veloxia ser fram emot att tillsammans  

leverera en ännu bättre tjänst till långivare och låntagare.  

https://lånakuten.com/
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