
 
 
                                                       

 
 

 
     

För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare 
solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större 
arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

  

NYHET    Mölndal den 3 oktober 2018 

 
Stort intresse för Parans lösningar på Light Middle East i Dubai 
 
Den 23-25 september ställde Parans partner BMTC ut på Light Middle East i Dubai, 
Förenade Arabemiraten. Parans del i BMTC:s monter var välbesökt av fastighetsägare 
och företagsrepresentanter som alla letade efter ny innovativ teknik.  

Se BMTC:s video från mässan på Youtube: https://youtu.be/XZIRRUIM8g0 
 

Light Middle East har etablerat sig som regionens primära nätverks- och inköpsplattform för 
belysningslösningar. Besökarna, som bestod av bland annat fastighetsägare, företagsrepre-
sentanter och statliga myndigheter uttryckte stor nyfikenhet och intresse när Parans demosy-
stem visades upp för dem.   
  
-Det var en bra mässa med relevanta besökare för oss, säger Johan Lundmark, VP Sales & 
Business Development på Parans. Många letar aktivt efter ny teknik och ser nyttan med Pa-
rans lösningar inte bara från ett energibesparingsperspektiv utan även vilket mervärde det 
tillför utifrån ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv. Förståelsen för det senare har ökat markant 
bara under det senaste året och troligtvis tack vare det arbete som görs i Dubai via relativt 
nyligen instiftade Minister of State of Happiness & Wellbeing.  
 
-Jag är nöjd med mässan inte bara med anledning av det stora intresset från besökarna utan 
också för vår partners proffsiga arbete och stora fokus på Parans produkter under mässan 
vilket kan verifieras av att BMTC tog hem priser i kategorierna Creativity Award Winner och 
Technology Award Winner, säger Fredrik Johansson, Senior VP Sales & Marketing på Pa-
rans. Mässan var ett mycket bra tillfälle för oss att fördjupa vår relation, både med ledningen 
och säljarna från BMTC:s samtliga kontor i Förenade Arabemiraten. Dubai är idag rankat på 
tredje plats globalt över städer som har det högsta antalet byggnader med LEED certifiering 
efter London och New York och hamnar på första plats avseende pågående projekt där hela 
81 procent av projekten har fokus på hållbarhet. (Arabian Business June 2017) Det känns 
utomordentligt bra att Parans nu är så väl positionerade på en växande marknad med rätt 
partner.  

 


