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TicToc Ventures ingår samarbete med Kelly Gale i 
Kina
Idag har Aventura Group:s dotterbolag TicToc Ventures signerat ett exklusivt avtal med den 
svensk-australienska Victoria Secret-modellen och skådespelerskan Kelly Gale. TicToc 
Ventures ingår ett långsiktigt partnerskap med Kelly Gale som innefattar att bygga upp 
hennes varumärke i Kina med hjälp av lokal social media och strategiska 
varumärkessamarbeten. Samarbetet är också ett led i den planerade lanseringen av 
varumärket Shewy i Kina som Aventura Group ingick ett LOI i augusti.

Kelly Gale är just nu mer aktuell än någonsin, då hon nyligen annonserade sin debut i sin första 
Hollywood-film The Plane med Gerald Butler. Med sin bas i Los Angeles har hon cirka 1,5 miljoner 
följare på Instagram och 90 000 prenumeranter på YouTube, vilket placerar Kelly som en betydande 
influencer i en europeisk kontext. Förutom modell, blivande Hollywoodstjärna och internationell 
influencer, så är Kelly Gale medgrundare och global ambassadör för foodtech/lifestyle varumärket 
Shewy. Med TicToc Ventures hjälp är planen att bygga upp Kelly Gales sociala medier på den 
kinesiska marknaden genom olika typer av varumärkessamarbeten.

Det är en växande trend att utländska artister och influencers har börjat bli mer aktiva på den 
kinesiska marknaden genom kinesisk social media.
 
Kina är med en miljard internetanvändare världens största onlinemarknad, och för e-handel är Kinas 
marknad värd mer än USA och EU tillsammans. TicToc Ventures affärsmodell är att vara den 
naturliga länken mellan den kinesiska konsumentmarknaden och internationella influencers.

”Vi ser fram emot att lansera Kelly Gales sociala medieplattformar i Kina. Kina är en marknad som vi 
har följt ett tag nu men p.g.a. skillnaden på ekosystemen för social media jämfört med västvärlden 
ville vi vänta med att ta steget att lansera tills vi funnit rätt partner”, kommenterar Kelly Gales 
Manager Orlando John.

”Vi är jätteglada över att börja jobba med Kelly och hennes managementteam på Orlando John för att 
introducera henne till den kinesiska marknaden. Vi ser detta som ett långsiktigt samarbete där flera 
intressanta upplägg och aktiviteter längre fram kan bli aktuellt”, avslutar Johan Aledal, CCO på 
Aventura Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.
group

 Om Aventura Group
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska 
konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i 
Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar 
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dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B. 
Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige. Med över 100 anställda 
har bolaget sitt säte i Stockholm, och kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök 

 www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post:  är bolagets Certified Adviser. info@augment.se

 Om TicToc Ventures
TicToc Ventures är en plattform för influencers att lansera och skala sina egna varumärken i Kina. 
Bolagets mål är att möjliggöra den fulla marknadspotentialen för influencers på den kinesiska 
marknaden genom att lansera varumärken i partnerskap med TicTic Ventures. TicToc Ventures är ett 
majoritetsägt dotterbolag till Aventura Group AB som är listat på Nasdaq First North Growth Market i 
Sverige med säte i Stockholm och kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök 
www.tictoc.ventures

Denna information är sådan information som Aventura Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-12-01 08:00 CET.
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