
 

Euroafrica Digital Ventures går live med Zoomtanzania 
användare i Kupatana plattformen och stärker 
marknadsdominansen i Tanzania  

Stockholm den 22 juni 2022 
 
Euroafrica Digital Venture AB:s (”Euroafrica Digital Ventures” och ”Bolaget”) dotterbolag Kupatana har 

idag sammanslagit sin plattform med Zoomtanzania och blir nu en dubbelt så stor marknadsplats. Genom 

konsolideringen av plattformarna ökar antalet aktiva annonser och trafiken till Kupatana med över 100% 

och blir nu den dominanta köp och sälj sajten på marknaden.  

 

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar 

 

”Vi kan nu stolt presentera att vi har uppnått ännu en milstolpe med Kupatana plattformen och har fått en ännu 

starkare position på denna snabbt växande marknad. Vi har medvetet inte aktiverat någon större 

marknadsföringskampanj i väntan på att sammanslagningen skulle bli klar. Nu påbörjar vi en nationell 

marknadsföringskampanj i radio och online som förväntas att öka tillväxten i alla delar. Vi ser fram emot att 

ytterligare kunna erbjuda en helt ny sälj- och köpupplevelse där fler produkter annonseras och där säljarna 

snabbare kan få avsättning för sina produkter. Vi fortsätter att utveckla vår plattform så den blir effektivare och 

säkrare och som erbjuder helt nya möjligheter. ” 

 

 

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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