
 

Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Kupatana ökar 
tillväxten med 180% under ny VD 

Stockholm den 3 juni 2021 
 
Euroafrica Digital Venture AB:s (”Euroafrica Digital Ventures” och ”Bolaget”) dotterbolag Kupatana AB 
(”Kupatana”) kan idag presentera tillväxttal för de senaste tre månaderna 2021. Med Kupatanas nya VD, 
Emelie Smidt och hennes erfarenhet inom digital marknadsföring och online konvertering visar Kupatana 
redan positiva resultat. Trafiken till Kupatana har ökat med 180% och det sker en stadig uppgång i antal 
annonser och kontakter som genereras till annonsörerna, samtidigt som utvecklingen av plattformen går 
framåt i snabb takt. 

 

Kupatanas övergripande mål är att öka trafiken och annonsinflödet tio gånger till utgången av 2023, och nå en total 

marknadsdominans på en tillväxtmarknad med 60 miljoner innevånare. Kupatana arbetar långsiktigt för att komma 

i position att ändra dagens ”freemium” modell (en kombination av gratis- och betalannonser) till en modell där 

användarna betalar för alla annonser, liknande den affärsmodell Blocket använder i Sverige. De senaste månaders 

tillväxt är uppmuntrande och Bolaget fortsätter att arbeta med att utveckla den nya plattformen som bedöms kunna 

accelerera tillväxt och konverteringar på plattformen. 

 

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar 

 

”Vi vet att vi har ett starkt och välkänt varumärke i Tanzania. Tillsammans med vår nya VD, teamet på 
systerföretaget Social Media Lab och utvecklingen av den nya plattformen är jag övertygad om att vi kommer att 
fortsätta se en gynnsam tillväxt på alla KPI:er. Vi har en aktiv konkurrensbevakning och tittar på möjligheter till olika 
former av konsolidering i marknaden”. 
 
Emelie Smidt, VD för Kupatana kommenterar 
 
”Kupatana är i en mycket spännande tillväxtfas just nu där det finns enorm utvecklingspotential och allt går extremt 
fort. Det är jätteroligt att redan efter så kort tid se så fina resultat men resan är långt ifrån klar.  Vi ser en positiv 
utveckling i flera av våra vertikaler, framförallt inom bilar. Vi har ambitiösa men realistiska tillväxtplaner och jag ser 
med spänning fram emot kommande period”. 
 
 
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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