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Pressmeddelande

Fortsatt framgång för Mavshack Live

Under 2022 producerade och distribuerade Mavshack Live, “Fråga doktorn” direkt via
Krys hemsida tillsammans med Bonnier News och Kry. Vi är väldigt stolta att berätta
att Bonnier News och Kry är nominerade i kategorin Best Multi-Channel Client
Advertising Campaign av International News Media Association (INMA) i
publicisttävlingen Global Media Awards. Mavshack har under snart två års tid
samarbetat med Bonnier News för att skapa engagerande live-event för företag som
bland annat GB-glace, Amazon, Polarn o. Pyret och Elon.

Nästa Mavshack - Bonnier sändning sker i morgon den 16 mars, när ovan nämnda
Elon sänder sitt andra avsnitt av liveshopping. Första sändningen producerades och
distribuerades den 26 januari 2023.

Elonsändningen sker kl 19.00 den 16 mars och kan ses på
https://kampanj.studiog30.se/elon/. Den här gången blir det kockarnas kamp mellan
Jimmy Guo från Sveriges mästerkock och komikern Johanna Hurtig Wagrell. Under
sändningen kan tittare även tävla om fina priser från Elon och Tefal.

Även Orkla återkommer till Mavshack Live den 30 mars. Senast Orkla sände via
Mavshack skapades ett riktat live-event för apotekare runt Sverige för att
marknadsföra varumärket L300.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:
 
Tommy Carlstedt, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790
______________________________________________________________

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en
egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt
videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan
distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020
och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet
MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på
www.mavshack.se
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