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Learning 2 Sleep startar samarbete med Stylist
group i London
Learning 2 Sleep har påbörjat ett samarbete med Stylist i London och blir mediabolagets
exklusiva partner inom området sömn, vilket väntas ge ett ökat inflöde av brittiska kunder
Som ett led i Learning 2 Sleeps pågående internationalisering har Bolaget valt att påbörja ett
samarbete med det brittiska mediabolaget Stylist där Learning 2 Sleep blir ”preferred partner” som
Stylist sömnexpert. Samarbetet påbörjas under maj månad då Stylist erbjuder sina 120 000
prenumeranter ett inledande bedömningssamtal. Samarbetet kommer även att omfatta
marknadsföring i Stylist olika kanaler i sociala medier och samarbeten med influencers i gruppen.
”Stylist är en drömpartner för Learning 2 Sleep i Storbritannien. Deras målgrupp är kvinnor 35+ och
de har en stor passion för just sömn kopplad till hälsa. Data från deras målgrupp visar också att
sömnproblemen är stora och att många söker efter professionell hjälp. Grundaren – Sophie – är
också på riktigt dedikerad att förbättra hälsan hos Stylist prenumeranter och det är just sådana
eldsjälar vi letar efter. När vi presenterade för deras ledningsgrupp insåg vi att samarbetet är en ”
perfect match” och att detta sannolikt kommer att ge en bra skjuts åt våra internationella planer”,
säger Micael Gustafsson VD på Learning 2 Sleep AB.
Genom samarbetet stärker även Stylist sitt erbjudande mot sina läsare:
‘’ We have talked about this subject a lot and feel passionate about helping a sleep deprived urban
audience. Learning “ Sleep came to us with a tool to take a positive step forward” – säger Sophie
Robinson, VD the Stylist Group.
Bolaget lämnar i nuläget ingen uppskattning kring samarbetets värde.
För mer information vänligen kontakta:

Micael Gustafsson, VD
Mobil: 073-699 36 01
E-post: micael@learningtosleep.se
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Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär.
Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och
veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste
forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som
behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds
som en del av det skattefinansierade vårdvalet.
För mer informtion se www.learningtosleep.se
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
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