
Influencerplattformen Massfluence och
Streamify tecknar samarbetsavtal
Målet med samarbetet är att erbjuda en värdeskapande och kraftfull
paketlösning bestående av Streamifys tekniska lösning och Massfluencers
förmåga att driva trafik och skapa varumärkeskännedom genom sin
plattform.

Massfluencer är en teknik- och datadriven plattform som hjälper företag att skala upp
sin influencer marketing. Med över 90 miljoner influencers inom sin plattform kan
företag matchas med rätt influencer givet företagets behov inom influencer marketing.

-    Att driva relevant trafik till en sändning kommer alltid att vara en viktig
faktor för hur framgångsrika våra kunder blir med live video shopping. Nu
kommer vi att paketera vår plattform för live video shopping med
Massfluencers kunskap och teknik för att driva kännedom och
engagemang. Live video shopping har bevisat högre konverteringsgrad än
konventionell e-handel och rätt val av influencers i marknadsaktiviteter har
samma positiva effekt. Jag ser många synergieffekter för våra bolag men
framförallt för slutkund och marknad som enkelt kan integrera det här i sina
egna system. Jag förväntar mig att vi kommer kunna presentera flera
spännande gemensamma kundleveranser inom en snar framtid, säger
Johan Klitkou, vd Streamify.

-    En nyckelfaktor i vårt arbete med influencer marketing är att identifiera
rätt influencer för såväl rätt företag som rätt ändamål. För vissa uppdrag
kan det däremot vara svårt att kvantifiera det engagemang som leder till
konvertering. Just därför är samarbetet med Streamify otroligt spännande
för oss. Live video shopping skapar mer engagemang och konvertering än
konventionell e-handel och Streamifys tekniska lösning kombinerat med vår
plattform kommer ge kunder otrolig kommersiell effekt, säger Nico
Hasselström, vd Massfluencer.

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

Nico Hasselström, vd Massfluencer Sverige
Telefon: +46 70-820 10 23
E-post: nico@massfluencer.com
 

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 Massfluence
Massfluencer är en världsledande plattform för influencer marketing som ger företag



möjligheten att på ett tids- och resurseffektivt sätt skala upp sin verksamhet på flertalet
marknader. Genom ett datadrivet och målgruppsorienterat tillvägagångssätt hjälper
Massfluencer företag över hela världen att strategiskt planera, utföra och utvärdera
investeringar i influencer marketing genom alla led av sin marknadsföring.
 


