Pressmeddelande – Stockholm 2019-02-11

Wifog ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största
mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East &
West Distribution AB
Xiaomi är ett av världens snabbast växande hemelektronikföretag och trots att man ännu är
nya i Sverige, tog man 2018 positionen som världens fjärde största mobiltelefontillverkare
med en tillväxt på 32,2% och en marknadsandel på 8,7%. Detta på en marknad som samtidigt
krympte med 4,9%. I Sverige är man idag marknadsledande med El-Scootern M365 och
robotdammsugaren Roborock.
” För oss är det ett genombrott med ett samarbete med Xiaomi. De ligger i framkant när det
gäller både kvalité och pris och är en perfekt partner för Wifog nu när vi äntligen tar steget
och börjar erbjuda våra medlemmar fysiska produkter som en del av vår breddning av
lojalitetsplattformen.” säger Martin Litborn VD Wifog.
Samarbetet görs genom Xiaomis svenska generalagent East & West Distribution AB och
innebär utöver att Wifog kommer att erbjuda Xiaomis produkter i bolagets lojalitetsplattform
även att Wifog genom sina kanaler ska öka varumärkeskännedomen för Xiaomis produkter
inom mobiltelefoner, smarta hem, elektroniska scootrar m.m.
”Wifog och Xiaomi passar varandra perfekt. Det ligger i både Wifogs och Xiaomis
affärsmodell att bygga en stark lojalitet med kunderna både genom konkurrenskraftiga
produkter samt produkternas ekosystem.” säger Krister Sundquist VD East & West
Distribution.
Wifog kommer inom kort lansera de första smartphone-produkterna från Xiaomis Mi och
Redmi serie och därefter takta upp för att inom kort erbjuda Xiaomis hela utbud till
medlemmarna under våren.
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Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och
aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela
tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem.
Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i
poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt
för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till
konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter
och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och
lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser,
tel. +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, www.mangold.se.
Kort information om East & West Distribution AB
East & West Distribution AB är den Officiella Distributören av Xiaomi produkter i Sverige
och parallellt med distribution av Xiaomi till återförsäljare och logistikpartner driver man
även webshoppen www.mistore.se. Mistore.se har under flera års tid varit officiell
återförsäljare åt Xiaomi och 2018 tecknades ett avtal om distributionsrättigheterna för Xiaomi
vilket innebär att bolaget blivit Xiaomis representanter i regionen och säljer produkter till
återförsäljare och operatörer.

