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Tidningstillskott i Österrike och Readly
Exclusives har premiär i Italien
Under den senaste månaden har den digitala magasin- och tidningsappen Readly
ökat sin innehållsportfölj med flera populära titlar från ett antal internationella
marknader. Österrikiska dagstidningen, Die Presse, 16 nya tidskrifter från
Australien, inklusive Women's Health och Men's Health, samt 11 nya italienska titlar,
varav marknadens första Readly Exclusive, stärker Readlys position som europeisk
marknadsledare.

Readlys portfölj fortsätter att expandera snabbt och innehåller för närvarande 7500
internationella magasin och tidningar från 1200 förlag. Bland de senaste tilläggen
finns en av Österrikes största dagstidningar Die Presse - ett tillägg i linje med
Readlys fortsatta strategi och fokus att inkludera allt fler tidningar på plattformen.

– Vi har en nära relation med förlagen på våra marknader och fortsätter att se ett stort
intresse från dem att lägga till innehåll på vår plattformen. Vår växande tidningsutbud
ger stort mervärde för våra användare. Vi ser en stor aptit för digital läsning och vi är
glada över att kunna fortsätta att erbjuda prenumeranter vad de vill ha med nya
relevanta titlar som fortsätter att informera, inspirera och underhålla dem, säger Ranj
Begley, Chief Content Officer Readly.

Flera titlar lades också till det växande innehållet i Italien, vilket innebär att antalet
tillgängliga italienska magasin nu ligger på över 270. Förlaget Lunasia lade till fem
nya titlar och Media Maker inkluderande sex, varav tre är Readly Exclusives, de första
i sitt slag på den italienska marknaden.



Under den senaste månaden har Readly också gått ut med nyheten om 16 nya titlar
på den australiensiska marknaden, inklusive Women's Health, Men's Health, Breathe
Australia och MOTOR.

Readly fortsätter att utöka sitt internationella innehåll för att komplettera och stärka
kategorier av intresse för den växande globala publiken. Utöver den breda portfölj
som följde med Toutabo-förvärvet i Frankrike, har 32 nya förlag och 225 nya titlar
tillkommit det senaste kvartalet.
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