
VMSPlay
– From concept to cash  
Investerarpresentation
Juni 2014

Christoffer Andersson
VD



Från visioner till mobil livsstil

1999 2007 2014



VMSPlay i korthet

Mobil marknadsföring & försäljning 

1000+ kunder - etablerade partners

Attraktiv affärsmodell med hög marginal



L'oreal bjuder in sina återförsäljare
till fest. Under filmen fanns
möjlighet att osa direkt.
-> Högre värde och svarsfrekvens

Interaktiv video med högt kundvärde 



Realtime/Ongoing group:

Trademotion:

Telkomsel Indonesia:

Starka partners



Inspirerande tillväxtmarknad
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Mobil marknadsföring

Global marknad (mkr)

o Konkurrens om kundbudgeten  
o Storföretag köper innovation
o Nya medier ökar 



Användarna snabbare än företagen



Vad framgångsrika bolag lär oss

o Tekniken en inträdesbiljett 
o Kundnytta och användarvänlighet avgör
o Abonnemang med låg startavgift men 
återkommande högmarginal intäkter
o Partnervänliga
o Självbetjäning



VMSPlays utveckling

Vi har 
• Byggt en teknisk grund och kundförståelse
• Stått på gränsen till genombrott med nyckelkunder och partners 

Men det har tagit längre tid än vi lovat

Kortsiktigt ska jag
• Exekvera med fokus på ett fåtal områden 
• Förstärka sälj och marknadsföring
• Göra våra produkter mer användarvänliga

Långsiktigt ska vi ha
• Återkommande högmarginalintäkter
• Skalbar säljmodell 
• Överlägsen kundnytta och användarupplevelse
• Ett team i världsklass 



Nyemission juni 2014

o 14.1Mkr företrädesemission, till fullo garanterad

o Bygga ut sälj och marknadsföring

o Kontinuerlig anpassning av produkterna

o Notering på First North planerad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi genomför en företrädelseemission på 14.1Mkr. Den är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.



Varför investera i VMSPlay

o Växande marknad, färdiga produkter
o Över 1000 kunder, en attraktiv affärsmodell och starka 
partners

o Vi är helt rätt i tiden - konsumenters beteende ändras och 
företagen har börjat förändras

o Ett passionerat team i nystart!
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