
 

   16 december, 2019 

 
Bambuser tecknar avtal med sportvarumärket  

Stronger för Live Video Shopping 
 
Bambuser AB (publ) meddelar idag att man ingått avtal med Stronger, det svenska online-baserade 
varumärket som gör träningskläder för kvinnor. Stronger kommer därmed att vara först ut med Live Video 
Shopping inom sportsegmentet. 
  
Avtalet, som gäller från och med den 1 januari 2020 och initialt löper i 6 månader, bygger på en SaaS-modell vilket 
innebär en fast månadslicens i kombination med en rörlig intäkt vilken varierar beroende på användning.  

Stronger är ett av de största svenska e-handelsbolagen på Instagram och ett av Sveriges snabbast växande 
varumärken. Genom en stor digital närvaro och en unik shoppingupplevelse sprider de visionen att motivera tjejer 
att leva en mer aktiv livsstil. Med starka ambassadörer världen över uppmuntrar Stronger tjejer att våga vara sig 
själva och att ta plats - gärna i personliga träningskläder. Stronger har länge använt sig av sociala medier och 
influencers för marknadsföring och med hjälp av Bambuser Live Video Shopping vill de nu konvertera engagemang 
och interaktion till direkt försäljning. 
 
”Vi lanserar 'Live Video Shopping’ med Margaux Dietz som med högt engagemang i rörligt content är en stark 
ambassadör för Stronger. Vi ser Live Shopping som ett engagerade och transparent sätt att interagera med 
Stronger. Vi står i ett skifte i shoppingbeteendet där vi som e-handlare måste anpassa oss till de sociala trenderna 
våra kunder är vana vid. Vi hoppas att tillsammans med Bambuser föda en ny vertikal och trend för e-handlare som 
är både roligare, mer relevant och på så vis säljer bättre”, säger Henrik Grundén, VD och grundare på Stronger.  
 
Bambuser lanserade tidigare i höst Live Video Shopping med varumärken som NA-KD, Monki, CAIA Cosmetics och 
Lyko och utvidgar med detta avtal kundbasen till ytterligare ett segment. 
 
Denna information är sådan information som Bambuser AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 16 december 2019 klockan 09:00. 
 
Kontaktinformation 
Maryam Ghahremani, VD | tel: 0708 720 266 | e-mail: maryam@bambuser.com  
eller besök bambuser.com/ir  
 
Certified Advisor 
Västra Hamnen Corporate Finance AB | tel: 040-20 02 50 | e-mail: ca@vhcorp.se 
 
Om Bambuser AB 
Bambuser grundades 2007 som världens första företag med en plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och 
är en ledande leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser Live Video Shopping vilket 
möjliggör live shopping direkt på varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth Market 
och har huvudkontor i Stockholm. 
 
 
 


