
Nordens största e-handelsevent väljer
Streamify
Nordens största e-handelsevent D-CONGRESS, som arrangeras av
Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan har valt
Streamify som leverantör av kommersiell streaming. När årets event går
av stapeln i slutet på oktober finns möjligheten att köpa digitala biljetter
och följa eventets föreläsningar och studioprogram via Streamifys
plattform.

Avtalslängden är ett år och avtalsvärdet baseras på användandet av tjänsten och går
därför inte att prognostiseras.

D-Congress är den självklara samlingspunkten för Nordens alla e-handlare. På
evenemanget presenteras morgondagens tjänster inom digital handel. Live video
shopping är en av de starkast växande trenderna inom e-handel och vi har lagt stor
fokus vid att utveckla vårt erbjudande gentemot segmentet. Vi är övertygade om att
framgångsrik live video shopping ska vara enkelt att integrera med e-handlares system
och därför känns D-Congress som ett perfekt forum för oss att visa upp tjänstens
möjligheter för marknaden, säger Johan Klitkou, vd för Streamify.

- Vi tror mycket på hybridevent framöver. Samtidigt som vi är glada för att vi
återigen kan samla hela e-handelsbranschen på en fysisk arena, vill vi inte
gå miste om de som föredrar att följa eventet framför datorn. Live Video
Shopping har växt kraftigt under pandemin. Därför är det extra glädjande att
vi kunna välja en leverantör av dessa tjänster till samarbetspartner för
streamingen av D-Congress, säger Per Ljungberg, VD för Svensk Digital
Handel. 

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Kontaktperson D-Congress:
Thomas Liås 
Marketing Manager 
+46 767-72 33 00

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital
plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och
pay-per-view-biljetter genom livesändningar. 

Om D-Congress
Nordens största e-handelsevent, D-Congress, arrangeras av Svensk Digital Handel,
Svensk Handel och Svenska Mässan. Hela ekosystemet inom digital handel i Sverige
samlas under en dag för att lyssna på inspirerande talare, byta erfarenheter och knyta
nya affärskontakter. Det är här de hetaste nya tjänsterna presenteras. Det är här de
senaste insikterna levereras. Och det är här många nya samarbeten och nätverk



formas.
 


