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Ingager – svensk marknadsledare i att hjälpa företag nå försäljningsresultat 
från Facebook och Instagram – öppnar kontor i London. Detta för fullskalig 
leverans på den brittiska marknaden. Etableringen kommer att följa samma 
recept som Ingager framgångrikt har tillämpat på den tyska marknaden med 
etableringen av ett kontor i Berlin. 

 
- Storbritannien är en av världens största och mest innovativa ekonomier och har varit 
en av de mest snabbväxande marknaderna i Europa under de senaste åren. 
Storbritannien är också en för Sverige näraliggande marknad, och vi ser tydliga 
möjligheter att utnyttja vår ledande expertis och erfarenhet från de nordiska 
marknaderna, säger Jimmy Jakobsson, vd och grundare. 
 
Ingager har sedan grundandet i Stockholm 2011 hjälpt en rad stora 
konsumentvarumärken att nå försäljningsmålsättningar och skapa konkreta resultat 
från Facebook och Instagram. Företaget bidrar med strategier, produktion och service 
för försäljningen på dessa plattformar. Tillväxten har varit kraftig och Ingager utsågs 
2016 till femte snabbast växande bland Dagens Industris gasellföretag i Stockholm. 

 
- Marknaden har förstått att Facebook är en seriös försäljningskanal och en möjlighet 
att skapa affärsvärde. Samtidigt ökar kraven på annonsörer. Det är ingen hemlighet 
att Facebook skruvat på algoritmen för att behålla hög kvalitet och relevans för 
användarna. Vill de fortsätta vara relevanta måste innehållet bli bättre och relevansen 
högre, fortsätter Jimmy Jakobsson. 
 
Ingager verkar idag på den svenska, tyska och norska marknaden med över 70 
medarbetare på kontor i Stockholm, Berlin och Oslo. 

 
- Fokus är att snabbt knyta till sig ett antal passande kunder för att sedan kunna växa 
med lönsamhet. Eftersom Ingager stöttar i kampanjer live i över 50 länder har vi 
redan data och erfarenhet från Storbritannien. Det gör det lättare att ta sig an denna 
och andra nya marknader. Vår styrka är att vi tar beslut baserat på data och 
erfarenhet, samtidigt som vi producerar innehållet specifikt för Facebook och 
Instagram, avslutar Jimmy Jakobsson. 
 
För mer information kontakta  
 
Jimmy Jakobsson, VD  och Medgrundare, Ingager 
+46(0)8-410 726 00 | jimmy.jakobsson@ingager.com 

 
Om Ingager 
Ingager är ett snabbväxande bolag specialiserat på att hjälpa uppdragsgivare att nå 
konkreta affärsmål på Facebook och Instagram. Med stöd av egenutvecklad teknologi 
leveras löpande lönsam marknadsföring för kunder runt om i Europa. Ingager har ca 
70 medarbetare i Stockholm, Berlin och Oslo. Bland uppdragsgivarna finns företag 
som Henkel, Innocent, ATG, Postkodlotteriet, BMW, Mini, Schibsted, Daniel 
Wellington, PwC, Mathem och Bonnier. 
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