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Pressmeddelande den 23 januari 2018 
 
 
 

Awardit AB (publ) har tecknat avtal om leverans av kundlojalitetsprogram 
 
Awardit har ingått avtal om leverans av ett lojalitetsprogram till en butikskedja med knappt 
100 butiker i norden.   
 
Idag har Awardit ingått avtal om leverans av ett komplett lojalitetsprogram baserat på en 
digital poängvaluta till en ledande butikskedja med knappt 100 butiker i norden.  Avtalet 
omfattar uppsättning av lojalitetsprogrammet på Awardits plattform, drift, hanteringen av 
inlösenprodukter och externa poängutdelande partners.   Under det första året är planen att 
köra lojalitetsprogrammet med ett begränsat antal medlemmar och därefter skala upp det.  
Målet är att lojalitetsprogrammet skall lanseras i april 2018.  Avtalet löper inledningsvis i ett 
år och förlängs automatiskt om det inte sägs upp.  Värdet av uppsättnings- och driftsavgifter 
är minst 330 tkr.  Därtill kommer handeln med poängvalutan i sig (försäljning av 
poänginlösenprodukter), som är Awardits viktigaste intäktsmodell, och provisionsintäkter 
från externa partners. 
 
”Detta är en mycket spännande affär för oss med stor intäktspotential på 1-2 års sikt om 
lojalitetsprogrammet blir framgångsrikt.  Vi är stolta över att tagit denna affär i konkurrens 
med andra.” säger Niklas Lundqvist, VD Awardit. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Niklas Lundqvist, VD 
Mobil 0704-82 20 74 
Epost niklas.lundqvist@awardit.se 
 
Om Awardit 
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och 
driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder 
samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och 
tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram 
med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.  Awardit driver även ett 
lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB 
(www.rewardit.se) samt Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom 
Sponsorhuset AB. 
 
Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm 
med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. 
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Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl 1130. 
 


