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Readly breddar sitt utbud med brittiska dagstidningar 
 

ESI Media, förlaget bakom Evening Standard och The Independent, tillgängliggör nu 
sina tidningar på magasinappen Readly för att utöka sin digitala närvaro och globala 

läsarkrets. 
 
Digitala magasinappen Readly breddar sitt utbud med två av Storbritanniens största 
dagstidningar Evening Standard och The Independent. Sedan tidigare har Readly haft 
svenska Expressen, GT och Kvällsposten på plattformen samt söndagsutgåvor av 
tidningarna Bild, Welt, Welt Kompakt och B.Z från tyska förlaget Axel Springer i appen. Nu 
ansluter sig också brittiska förlaget ESI Media till Readly för att öka sin digitala närvaro och 
få tillgång till den stora mängd konsumentdata som Readly erbjuder.  
 
De ledande London-baserade tidningarna Evening Standard och The Independent finns nu 
tillgängliga för Readlys läsare i Sverige, Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike och 
Schweiz med både dagliga e-tidningar samt och tidigare upplagor tillgängliga för läsare.  
 

- Vi är mycket glada att The Independent och Evening Standard blir de första brittiska 
tidningarna som finns tillgängliga på Readlys plattform. Det är en fantastisk möjlighet för vår 
prisbelönta journalistik att nå en ännu större publik, särskilt med tanke på den framgång och 
internationella utveckling som Readly har haft hittills. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans 
för vårt ömsesidiga mål att leverera kvalitetsnyheter från våra etablerade varumärken till en 
global publik, säger Sophie Hanbury, Director, Syndication and Licensing Partnerships 
vid ESI Media. 
  
- Det är en ny förmån för Readlys prenumeranter att vi nu adderar brittiska dagstidningarna 
Evening Standard och The Independent i vår portfölj då de breddar vårt erbjudande 
gentemot läsare som vill ta del av nyheter och kvalitetsinnehåll från flera delar av världen. En 
av de många fördelarna för förlagen som tillgängliggör sitt innehåll hos Readly är att våra 
läsare älskar att upptäcka nya titlar och ämnen, säger Daniel Hamrin, Content Lead 
Nordics, Readly.  

 
De dagliga upplagorna av The Independent samt Evening Standards är tillgängliga som en 
del av Readly-prenumerationen.  
 
- Vi arbetar med 800 förlag över hela världen och genom Readlys plattform och data hjälper 
vi dem öka deras digitala räckvidd och globala läsekrets och på så sätt diversifiera 
intäktsströmmarna, säger Daniel Hamrin, Content Lead Nordics, Readly.  

 
Under 2019 lästes mer än 83 miljoner digitala magasin på Readlyappen - en ökning med 
nästan 40% från föregående år.  
 
Om Readly: 
Readly är en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 
närmare 5000 nationella och internationella magasin - allt i en app. Bolaget, som grundades 
av Joel Wikell i Växjö 2012, är idag en ledande aktör inom digitala magasinprenumerationer i 
Europa med användare på 50 marknader. I samarbete med 800 förlag över hela världen 
digitaliserar Readly magasinindustrin. Vårt syfte är ta magasinens magi in i framtiden så att 
kvalitativt innehåll förblir något som upptäcks och lever vidare. Under 2019 distribuerade 
Readly över 120 000 utgåvor av magasin och tidningar som har lästs 83 miljoner gånger. 
www.readly.com 
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För mer information, kontakta gärna:  
Amelie Argenti, PR Manager 
amelie.argenti@readly.com  
+46 733 92 42 63 
 

 

 

 


