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Readly inleder partnerskap med Tre i UK 
 

Readly, den europeiska marknadsledaren inom digitala magasin, har inlett ett samarbete 

med Tre, en av Storbritanniens ledande mobiloperatörer och leverantör av landets 

snabbaste 5G-nätverk.  

 

Via partnerskapet erbjuder Readly Tres kunder i Storbritannien två månaders obegränsad 

läsning av plattformens 6300 digitala magasin och tidningar, och därefter 15 procent rabatt på 

abonnemanget varje månad. 

 

Tre+ kunder kommer att kunna läsa hela Readlys katalog som bland annat inkluderar The 

Guardian, Daily Express, Metro, The Independent och The Daily Mirror, samt många fler av 

Storbritanniens mest populära tidningar och magasin för att inspireras, underhållas och hålla sig 

informerade vart de än befinner sig. 

– Vi är glada över att samarbeta med Tre, ett ledande varumärke som delar våra innovativa 
värden. Efter covid vill många varumärken belöna sina kunder med något som kan tillföra värde 
till deras liv, och här passar Readly perfekt. Konsumenter använder Readly för att hålla sig 
uppdaterade med de senaste nyheterna och ersätta planlöst scrollande med meningsfulla 
stunder och avkoppling. Jag är säker på att Tres brittiska kunder kommer att njuta av att ta del 
av bredden av magasin och tidningar som erbjuds via vår app på sin mobil eller surfplatta, 
säger Rob Hanlon, Global Partnerships Director på Readly. 

Under 2021 inledde 140 varumärken partnerskap med Readly för att underhålla och engagera 
sina kunder genom digital tillgång till ledande tidningar och magasintitlar. Under året lästes 
210,000 digitala utgåvor över 120 miljoner gånger på Readlys plattform.  

– Tre+ appen har ett stort utbud av erbjudanden för våra kunder och har mottagits väl sedan 
den lanserades förra året. Det här erbjudandet är perfekt för alla nyhetsjunkies där ute, som nu 
kan få en lång rad med innehåll på ett ställe för en fast avgift, säger Andrew Foy, chef för New 
Products and Propositions, på Tre UK. 
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Det unika erbjudandet kommer att erbjudas till Tres 9,7 miljoner kunder som en del av Tre+ 
Rewards-appen. En genomsnittlig Tre-kund använder 3,5 gånger mer mobildata än 
genomsnittet. 

Besök www.readly.com för mer information. 

 
Om Readly   
Readly är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin. Företaget erbjuder en 
digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 7 500 magasin och 
tidningar, inklusive ePresses katalog. Readly har prenumeranter i mer än 50 länder och innehåll 
tillgängligt på 17 olika språk. I samarbete med 1 200 förlag världen över driver Readly 
digitaliseringen av magasinindustrin. Under 2021 uppgick omsättningen till 466 MSEK. Sedan 
september 2020 är Readlys aktie noterad på Nasdaq Stockholm Midcap. För mer information, 
besök gärna https://corporate.readly.com. 
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