
Appen utan likes och filter

hummy CEO Claes Mårtén

hummy

hummy är den nya sociala-medie appen

som tagit Sverige med storm! Utan likes

och utan filter går hummy mot en

roligare och bättre framtid på sociala

medier.

STOCKHOLM, SVERIGE, February 7,

2023 /EINPresswire.com/ -- Medans

andra sociala medier fokuserar på att

få användaren att spendera så mycket

tid som möjligt på deras plattformar så

är målet med hummy att få

användaren att faktiskt dela med sig

och skapa erfarenheter tillsammans.

hummy uppmuntrar sina användare till

att skapa innehåll och faktiskt värde.

hummy är en ny svensk app inom

sociala medier och fokuserar alltså på

aktivt skapande snarare än passiv

konsumtion. De svenska grundarna vill

motverka passivt skrollande, förskönat

innehåll och polarisering. Ett sätt för

att lösa detta är att helt ta bort likes,

filter och antal views, något som

uppskattas enormt bland både

influensers och vanliga användare.

– Vi är otroligt spända på att få lansera hummy och se hur det tas emot av användarna. Vi

hoppas såklart att Hummy ska kunna bidra med en möjlighet för alla användare att använda

hummy makes social media

social again!”

hummy Social

sociala medier på ett roligare, aktivare och mer

inkluderande sätt. Appen kommer i första hand att

lanseras i Sverige, men det finns planer på internationell

expansion senare, säger Claes Mårtén, vd för hummy.

I och med smyglanseringen så kom även nyheter om att

http://www.einpresswire.com
http://hummy.social


hummy CEO Claes Marten sitting in

the office in stockholm

flera svenska profiler hoppat på som investerare i

hummy, bland annat Christian och Halldora von

Koenigsegg och Stronger-grundaren Joel Alm.

Enligt grundaren Claes Mårtén är hummys vision att bli

som sociala medier borde vara, att det man gör, gör man

tillsammans. Detta är något som META och TikTok glömt

bort och även rör sig allt längre bort ifrån.

Planen för hummy är att lanseras under 2023 för att

sedan ta sig ut internationellt.
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