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Mdundo og Airtel har annonceret et partnerskab i Nigeria, Afrikas største land, målrettet Airtels 40 millioner abonnenter i

landet. Parterne lancerer et musikabonnement, der er tilgængeligfor Airtels abonnenter. Musikpakken giver adgang til

Mdundos premium-service samt eksklusive DJ Mixes, der kun er tilgængelige for abonnenter. Mdundo er en førende

panafrikansk musiktjeneste med 7,1 millioner månedlige aktive brugere i hele Afrika. Airtel er et førende panafrikansk

teleselskab, der er aktiv på 14 afrikanske markeder med mere end 99 millioner mobilabonnenter over hele Afrika.
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Partnerskaber med teleselskaber på tværs af Afrika er en vigtig del af Mdundos vækst- og kommercielle strategi. Aftalen

med Airtel Nigeria er den 2. teleselskabsaftale, som selskabet har annonceret i 2021 efter partnerskabet med Vodacom i

Tanzania, der har en samlet base på 15,5 mio. abonnenter.

Patrick Sambao, Head of Telco hos Mdundo siger, ”Mdundo vokser ekstremt hurtigt i Nigeria, og vi er derfor glade for at

lancere vores første tele-pakke på dette marked. Airtel har et fokuseret og ambitiøst produktteam med stærkt fokus på at

levere nye og innovative løsninger til markedet tilpasset Mdundos vision”.

Mdundo lancerede telepartnerskaber som en ny kommerciel strategi tidligere i år og meddelte, at denne indtægtskilde

inden for få år forventes at udgøre 40% af virksomhedens omsætning.

Forventninger: Mdundo forventer yderligere 2-3 partnerskabsaftaler med teleselskaber inden udgangen af   kalenderåret

2021. Dette understøtter 1) Mdundos mission om at blive den primære panafrikanske musikplatform og 2) at opnå en større

andel af betalende brugere over tid. Partnerskaberne forventes at være proff of concept for at udvikle yderligere aftaler

inden for Afrika.

Airtel: Airtel Nigeria er en del af Airtel Africa, der er noteret på London Stock Exchange. Airtel Africa er majoritetsejet af det

indiske kommunikationsselskab Bharti Airtel. Bharti Airtel er den næststørste mobilnetværksoperatør i verden med over 450

mio. abonnenter på 18 markeder.

Mdundo: Mdundo er en førende panafrikansk musiktjeneste med 7,1 mio. aktive brugere hver måned. Virksomheden

arbejder direkte med over 100.000 afrikanske kunstnere og tilbyder et katalog med 2 mio. afrikanske og internationale

sange. Afrikanske kunstnere kan administrere deres profil via en Mdundo-konto, der giver musikerne et højt niveau af

gennemsigtighed i performance og indtjening.

Kontakter

Jesper Vesten Drescher, Bestyrelsesformand/Chairman of the board, +4523229900, ir@mdundo.com

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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