
   
 

 

Cline Scientific: Tecknar avtal med distributör i Frankrike 

I led med Cline Scientifics sälj- och marknadsstrategi har ett avtal slutits med Interchim, en distributör 

av Life Science produkter på den Franska marknaden, för försäljning och distribution av Clines hela 

produktsortiment. 

Avtalet är ett resultat av en tids utvärdering av flera alternativ på den Franska marknaden där 

Interchim visat sig mest intressant. Interchim är en distributör av forskningsprodukter och täcker i 

stort sett alla Clines kundsegment inom både akademi och industri.  

”Interchim is happy to start this collaboration with Cline Scientific, to strenghten our current products 

and solutions provided to our customers from the academic, pharma or cosmetic fields. Cline's 

technology offers a unique and innovative method to study the concentration of bioactive compounds 

required for biorelevant cell growth and differentiation, and then reproduce these accurate 

conditions. It is expected to combine well with our many reagents in cell culture, recovery, and 

analysis of cell biology, boosting fundamental research and applied biosciences, notably drug 

screening”. - Etienne Boireau, Division BioSciences manager Interchim 

”Vi är glada att vi hittat en sådan etablerad och erfaren distributör som Interchim att samarbeta med 

på den Franska marknaden. De har redan idag produkter och tjänster som vänder sig till vårt 

kundsegment varför vi tror att de kommer lyckas bra även med våra produkter. De har en stark 

säljorganisation och en god förståelse för hur man tar nya produkter till marknaden. Denna milstolpe 

är ytterligare ett steg i vår strategi att bygga upp ett globalt sälj-och distributionsnätverk.” säger 

Niklas Holmquist, Försäljningschef 

Mer om Interchim 
Interchim grundades 1970 och är idag ett multinationellt Life Science- företag med hundratalet 
anställda, som både tillverkar och distribuerar vetenskapliga produkter till akademi och industri. Med 
sin långa historik och etablerade verksamhet så når man idag ett mycket stort och brett 
kundsegment på den Franska marknaden. 
 
Kort om Cline Scientific 
Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för 
både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med 
högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan 
forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur 
cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och 
forskningsprojekt runt om i världen. 
 
För frågor vänligen kontakta: 
Patrik Sundh, VD 
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 
Telefon: 0703-585 088 
 
Cline Scientific AB Telefon: 031-387 55 55 
Carl Skottsbergs gata 22 B E-post: info@clinescientific.com 
413 19  GÖTEBORG  Hemsida: www.clinescientific.com 
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