
 

Pressmeddelande  

VO2 Caps dotterbolag AdProfit växer med ny vertikal riktad mot kapitalstarka 
villaägare på den svenska marknaden 
 
Medieköpare ges nu möjlighet att nå husägare genom digital annonsering paketerad på några av 
Sveriges absolut främsta sajter för husägare. Byggahus.se med sina 800 000 unika besökare i veckan 
utgör stommen i vertikalen och tillsammans med Viivilla.se, Villalivet.se och Elbruk.se når vertikalen 
uppemot 1,5 miljoner unika besökare i veckan.    

Publiceringsdatum:  Stockholm, 14 september, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ) 

AdProfit blir genom detta ensamma om att erbjuda annonsköpare en tydligt paketerad målgrupp mot 
landets hushåll och fortsätter därmed att förenkla för medieköpare att nå sina målgrupper i sin rätta 
kontext och miljö på sajter med högsta kvalité.  
  
"Vi har under en period fått förfrågningar runt denna målgrupp från våra annonsörer och det känns 
därför otroligt kul att nu kunna möta detta önskemål. Vertikalen går i linje med våra övriga vertikaler 
inom B2B, Affär och Finans då många av våra annonsörer vill nå kapitalstarka individer även 
utanför arbetstid. För berörda sajter innebär det ytterligare exponering och positionering gentemot 
marknaden och vi underlättar således för både för medieköpare och medieägare", säger Gustav 
Aspegren, VD på AdProfit. 
 
”AdProfit har en stor potential till helt nya intäktsströmmar med nya vertikaler, utöver redan befintliga 
främst inom finans. Vi är glada över att Gustav med teamet nu lanserar Villavertikalen som blir en stark 
motor för alla annonsörer som vill nå Sveriges villaägare. Det lägger ytterligare grunden för AdProfits 
ambition om kommande tillväxt”, säger Bodil Ericsson Torp, VD på VO2.  
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Om AdProfit 
 

AdProfit är en av Nordens största säljpartner av digitala annonslösningar till medieägare riktade mot målgrupper inom Finans, 
Affär, B2B & Villaägare. För mer information se www.adprofit.se. 
 



 

Om VO2  
 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med 
tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB 
www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.  
 
VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på 
www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, 
info@amudova.se.  


