
 

Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana lämnar 
marknadsuppdatering från Tanzania 

Stockholm den 4 januari 2022 
 
Euroafrica Digital Venture AB:s (”Euroafrica Digital Ventures” och ”Bolaget”) dotterbolag Kupatana 

kommer lansera den nya generationens plattform inom kort och har påbörjat marknadskommunikationen 

att Kupatana i samband med förvärvet av Zoomtanzania.com tillsammans kommer att skapa ett mycket 

starkare erbjudande för både köpare och säljare. Bolagets lokala dotterbolag, Afrieuro Digital Ventures Ltd 

skickade ut ett pressmeddelande som uppmärksammades av alla de stora mediehusen i Tanzania.  

Euroafrica Digital Ventures har genom det lokala dotterbolaget påbörjat den första delen av kommunikationsplanen 

kring sammanslagningen av Kupatana och Zoomtanzania samt lanseringen av den nya generationens plattform. 

Pressmeddelandet togs emot väl och publicerades i majoriteten av alla TV- och radiokanaler, samt ledande 

tidningar (fysiskt och online). Återkopplingen från marknaden är positiv.  

Nedan finns en länk till pressmeddelandet: https://www.marketwatch.com/press-release/kupatanacom-

and-zoomtanzaniacom-join-forces-to-become-the-go-to-online-marketplace-in-tanzania-2021-12-29 

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar 

 

”Det känns bra att pressmeddelandet fick en sådan stor spridning och att marknaden ser fram emot en helt ny sälj- 

och köpupplevelse dvs en effektivare och säkrare plattform som erbjuder helt nya möjligheter samt att de två största 

plattformarna blir en och samma. För köparna kommer de att få ett dubbelt så stort utbud och för säljarna ökas 

trafiken mer än dubbelt. Vi kommer som i ett led i kommunikationsplanen ha en omfattande 

marknadsföringskampanj   både i TV, radio och online som kommer att öka tillväxten i alla delar.” 

 

Sammy Ben Abla, Head of Classifieds & E-commerce för Euroafrica Digital Ventures kommenterar  

 

“Vi är nöjda med utvecklingen och den användaraktivitet vi sett på både Kupatana och Zoomtanzania under de 

senaste månaderna och jag är med min tidigare erfarenhet positivt inställd till att det här ger oss en bra grund för 

fortsatt utveckling och expansion. Sammanslagningen är en enorm möjlighet för oss och den tanzaniska 

internetanvändaren. Vi kommer att slå samman båda plattformarna under varumärket Kupatana och lanserar en ny 

plattform som gör att användarna kan sälja både snabbare och enklare samt nå ut till fler användare än innan. I 

samband med detta lanserar vi även en ny visuell identitet som ska hjälpa oss att nå ut till nya målgrupper på den 

östafrikanska marknaden.” 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB 

E-post: philip.ebbersten@kupatana.com 

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 adviser@eminova.se 

 

Om Euroafrica 

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium 

arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och 

bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade 

affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska 

stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att 

expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. 

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com 

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures 
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