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Appsuccén Preggers tar in miljoner för att expandera
internationellt
Pressmeddelande, Stockholm, 3 februari 2020

Gravidappen Preggers som lanserades under sommaren 2018 gick redan efter 48 timmar upp på
topplistan där den legat sedan dess. Nu gör företaget sin första såddrunda på 5 miljoner kronor
med affärsänglarna Daniel Stensiö och Lukas Brisman, som tidigare har investerat i den digitala
barnmottagningen Knodd.
“Vi har tagit in kapital för att stärka upp teamet och expandera på nya marknader” säger Patric Palmefjord,
co-founder och CEO.
Appen har på kort tid tagit stora marknadsandelar och tillväxten har främst bestått av organiska
nedladdningar. I Sverige har appen tagit 70 procent av marknaden.
“Responsen från våra användare har varit väldigt positiv och vi ser att de som laddat ner appen gärna tipsar
andra om den. Den snabba tillväxten i Sverige gör att vi kan fokusera på att lansera fler marknader”, säger
Amanda Avsan, Co-founder och CMO.
Appen är utvecklad av serieentreprenören Patric Palmefjord och Amanda Avsan som insåg att utbudet av
digitala produkter för blivande föräldrar var väldigt begränsat och lämnade mycket att önska vad gäller
användarvänlighet, funktionalitet och design. Med appen Preggers kan användaren följa sin graviditet och
ta del av information som är framtagen tillsammans med barnmorskor och experter inom olika områden.
Dessutom kan användaren välja att dela gravidresan och många av appens verktyg med nära och kära.
Appen är helt gratis att ladda ner och använda. Affärsmodellen är istället uppbyggd av egna affärsområden
och förmånliga erbjudanden från samarbetspartners som bland annat Moderna Försäkringar, BabyWorld,
Avanza och Bookbeat.
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Om Stroller AB
Stroller AB utvecklar appar samt andra produktområden relaterade till familjen. Genom att skapa
lättillgängliga och användarvänliga produkter underlättar de föräldraskapet för blivande och nyblivna
föräldrar. Under Stroller AB finns för närvarande varumärkena Stroller, Preggers, Born This Day och Shorty.
Företaget grundades under våren 2017.
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