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Et vigtigt element i realiseringen af Mdundos vækststrategi er partnerskaber med teleselskaber på tværs af Afrika, og efter

en succesfuld teknisk integration har Mdundo og Vodacom Tanzania haft 5.000 betalende beta-abonnenter i december

2020. Mdundo forventer, at aftalen mellem parterne underskrives i januar 2021. Vodacom Tanzania er Tanzanias største

teleselskab med ca. 15,5 mio. mobilabonnenter.

København, 4 januar 2021

Udover Vodacoms store abonnementsbase er partnerskabet specielt interessant, da det muliggør en nem opkrævning af

betalingen for et Mdundo Premium-abonnement, og forventes at være proof of concept for udrulning af yderligere

partnerskabsaftaler i Afrika. Aftalen med Vodacom Tanzania forventes at være den første af flere partnerskabsaftaler i 2021.

Selskabet ansatte pr. 1 december 2020 Patrick Sambao som Head of Telco-partnerships og har på kort tid oplevet en

væsentlig styrkelse af pipeline.

"Vi oplever en solid partnerskabs-interesse fra teleselskaber i alle Mdundos fokus-lande og teleselskaberne er meget

interesseret i Mdundos stærke content-offering, som er skræddersyet til den afrikanske forbruger” siger Patrick Sambao,

Head of Telco-partnerships Mdundo.com A/S.

Selskabet vurderer, at ansættelsen af Patrick Sambao, som Head of Telco-partnerships, er et vigtigt element i relation til

fortsat at skabe værdifulde partnerskaber for vores eksisterende og nye partnere og brugere på tværs af Afrika. Baseret på

Patricks store erfaring fra Telco-industrien vil han sammen med resten af Mdundo teamet fortsætte med at levere

værdifulde og innovative digitale content løsninger målrettet den afrikanske forbruger.

Outlook:

Ledelsen har tidligere kommunikeret en forventning om indgåelse af partnerskabsaftale med et teleselskab i 2020, og 

Mdundo forventer derfor stadig en vækst på 140% i omsætningen fra regnskabsåret 2019/20 til 2020/21, samt at antallet af

månedlige aktive brugere stiger med ca. 70-80% til 8,5-9,0 mio. i juni 2021 og stiger yderligere med ca. 100% til niveauet

18 mio. i 2022.
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Om Mdundo.com A/S

Mdundo er en ledende musiktjeneste i Afrika med millioner af brugere som streamer og downloader via vores hjemmeside

og app hver eneste måned. Vores ambition er at give Afrikas millioner af internetabonnementer nem adgang til musik samt

bidrage til struktur, legalitet og omsætning til musikindustrien. Mere: https://mdundo.com/
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