
 

 

VD uppdatering om båda dotterbolagens starka tillväxt 

Stockholm den 12 oktober 2022 
 
Jag kan med glädje informera att våra dotterbolag Kupatana AB och Social Media Lab Nordic AB under det 

tredje kvartalet har uppvisat en stark tillväxt, där september månad var den bästa. Tillväxten för Kupatana 

har stärkts både vad gäller antalet annonser som läggs upp på plattformen, antalet kunder som köper 

premiumannonser och antalet webb-butiker. För Social Media Lab Nordic har våra viktiga byråintäkter ökat 

sedan förra kvartalet och även här har den största ökningen skett i september. 

Kupatana har i utgången av september mer än 300 000 aktiva annonser och fler än 500 000 registrerade konton 

på plattformen. Tillväxten av annonser är ca 70 procent sedan utgången av förra kvartalet och kan tillskrivas att 

marknaden har börjat uppskatta den nya plattformen tillsammans med sammanslagningen med bolagets största 

konkurrent Zoomtanzania. Att konverteringar till betalda premiumannonser och webb-butiker ökar beror bland annat 

på att marknadsaktörerna i större skala upptäcker möjligheten att sälja deras produkter snabbare samtidigt som det 

har blivit mycket enklare och mer tillgängligt att köpa premiumtjänster på plattformen genom att bolaget integrerat 

40 olika betalningslösningskanaler. 

Social Media Lab Nordic har börjat leverera genom ökad försäljning. Den nya personalen som började under det 

andra kvartalet har lockat in fler kunder – varav några större konton. Försäljningen har ökat sedan andra kvartalet 

och september blev kvartalets bästa månad. Denna positiva utveckling ser jag även fortsätter under oktober månad. 

Sedan jag tog över som VD i augusti har mitt fokus varit att styra om en tillväxtstrategi till att snabbt nå lönsamhet 

i båda dotterbolagen. Att öka intäkterna och minska kostnaderna kan jag göra då den tidigare tillväxtstrategi för 

Kupatana möjliggjorde en ny uppdaterad plattform, förvärv av vår största konkurrent och där vi idag har uppnått 

delmålet om 300 000 aktiva annonser. Det är glädjande att vi redan i september ser bra tillväxtsiffror för båda 

bolagen. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Persson, VD 

E-post: peter.persson@euroafricadv.com  

Telefon: +46 (0) 70 440 24 98 

 

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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