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Heymo hjälper Sveriges entreprenörer att lyckas på nätet! 
  
Nu lanseras Heymo med ett gratisabonnemang (Drömma) och ett 
betalabonnemang (Starta). Målet är att hjälpa Sveriges företagare att lyckas på 
nätet. Istället för att gissa vad kunderna önskar har kunderna möjlighet att vara 
en del av utvecklingsarbetet.  
 
Heymo är den nya generationens hemsideverktyg för de entreprenörer som inte vill eller 
kan koda själva men som vill ha en riktigt snygg hemsida. Verktyget bygger som många 
andra verktyg på en enkel drag-och-släppteknik men erbjuder marknadens bästa och 
enklaste gränssnitt. På så vis kan vem som helst enkelt skapa en egen hemsida och 
publicera den samma dag.  
 
”Vi har tagit fram ett unikt verktyg speciellt avsett för entreprenören vars verksamhet 
många gånger utgår från nätet”, säger Ludvig Granberg, VD på Heymo. “Med 8 års 
erfarenhet av att skapa möjligheter på nätet genom Hemsida24, vet vi vad som krävs 
för att hjälpa företagare att lyckas”, fortsätter Ludvig Granberg. 
 
Under betaperioden testade fler än 1000 personer och företag Heymo, med mycket bra 
respons. De yngre entreprenörerna gillar, det lite annorlunda, varumärket och Heymos 
mer personliga och peppande ton. “Det ska vara roligt att skapa hemsida och driva 
företag” något som ibland glöms bort, enligt Heymos marknadschef Johanna Bohlin.  
  
Heymos verktyg kommer att utvecklas löpande efter lanseringen och tillsammans med 
kunderna. Genom en röstningsfunktion och möjlighet att ge feedback på verktyget låter 
Heymo kunderna vara med och påverka vilka olika funktioner som ska prioriteras.  
 
”För oss på Heymo är relationen med våra kunder allt. Vi vill och behöver förstå deras 
önskningar såväl som utmaningar för att kunna erbjuda marknadens bästa 
hemsideverktyg. Genom att kommunicera med våra kunder och skapa en dialog tror vi 
att det är möjligt” säger Johanna Bohlin.  
 
I samband med lanseringen den 10 maj så anordnar Heymo en digital lanseringsfest på 
Digitaltkalas.se. Där kan vem som helst gå in och beställa ett Heymogram (en bakelse 
med smak av Heymo) och fira lanseringen tillsammans med Heymo.  



 

 

 
I samband med lanseringen publicerar även Heymos ambassadörer sina hemsidor. 
Med i Heymos team hittar vi; konstfotografen Pamela Hanné, äventyraren och 
föreläsaren Filip Ljungberg och Nikita Lee, dj och entreprenör. Fyra inspirerande själar 
som alla har en sak gemensamt – drivet för de egna företaget – helt enkelt sanna 
förebilder för landets entreprenörer. 
 
För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta: 
Namn: Johanna Bohlin, Marknadschef 
Mobil: 073-3660114 
E-post: johanna.bohlin@heymo.se 
  
Om Heymo 
Heymo är nästa generations hemsideverktyg som hjälper Sveriges företagare att lyckas 
på nätet. Genom enkla funktioner och professionella designmallar vill Heymo göra det 
enkelt att skapa din egna unika hemsida på nätet. Heymo är grundat av teamet bakom 
framgångsrika Hemsida24 med Ludvig Granberg som vd. Heymo har utvecklats under 
tre år och lanserades i betaform i november 2016. Över tusen betatestare har nu provat 
Heymo och efter den framgångsrika betaperioden är Heymo redo att lansera sina 
abonnemang skarpt. 


