
Jetshop och Collector skapar starkt erbjudande för 
nordisk omnikanalhandel
Nu lanserar Jetshop och Collector ett strategiskt samarbete inom betallösningar för 
omnikanal. Collectors erbjudande för kanaloberoende finansiering blir därmed tillgängligt 
för Jetshops nära 2000 e-handlare. 

Med flexibla faktura- och delbetalningslösningar utan fasta avgifter, blir Collectors erbjudande en viktig del i Jetshops 

totala utbud för den nordiska marknaden. 

- Vi söker hela tiden efter konkurrenskraftiga lösningar som gör skillnad för våra kunder. För oss är det väsentligt att alltid kunna 

erbjuda våra kunder verktyg som utvecklar deras affär. I vårt totala erbjudande passar Collectors lösningar perfekt och ger våra 

kunder möjlighet att nå hela den nordiska marknaden, säger Christian Zanders, VD på Jetshop. 

Först ut av Jetshops kunder att använda tjänsten är Marinaman.se och Kakeldax. Utöver detta har flera handlare redan 

tecknat avtal för tjänsten och kommer vara igång inom kort. 

- Samarbetet innebär att Collector når hela den nordiska e- handelsmarknaden med vår kundvänliga betallösning. För 

e-handlaren innebär det en flexibel lösning och för slutkonsument bland annat längre förfallotid på sin faktura, säger Stefan 

Alexandersson, VD Collector

Om Collector

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Sedan 2005 

har Collector haft en årlig organisk intäktstillväxt om drygt 30 % och en resultattillväxt (EAT) om drygt 56 %. Verksamheten 

omfattar segmenten Privat och Företag. Inom Privat bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura och delbetalningstjänster 

till ehandels- och butikskunder, kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar factoring- och 

företagskrediter riktat främst till små- och medelstora företag, fastighetskrediter, inkassoverksamhet för kunds räkning 

(uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), 

Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget 

Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs samt av Colligent Inkasso AB och Collector Norge AS med 

uppdragsverksamhet och inkasso. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Om Jetshop

Jetshop utvecklar Nordens ledande e-handelssystem Jetshop Commerce. Jetshop grundades 2003 och har snabbt vuxit 

till att bli en ledande kunskapspartner för modern handel. Jetshop erbjuder en helhetslösning med bland annat flexibla 

e-handelssystem, strategisk rådgivning, finansiella tjänster samt tjänster inom digital marknadsföring. Cirka 2000 företag 

använder i dag system levererade av Jetshop. 

För mer information, kontakta

Christian Zanders, CEO, Jetshop, Telefon: +46 707 76 60 76,  E-post: christian.zanders@jetshop.se

Åsa Hillsten Eklund, Kommunikationschef, Collector, Telefon: +46 700 81 81 17, Epost: asa.hillsteneklund@collector.se


