
PEN tecknar distributörsavtal med Deep Blue Technology
PEN Concept Group AB, ’PEN’, har tecknat avtal med Deep Blue Technology (Shanghai) Co., Ltd., ‘Deep Blue’ kring distribution
och installation av konceptet “TakeGo” som möjliggör bemanningsfria butiker. Avtalet gäller Sverige, Finland, Danmark, Norge,
Polen, Tyskland, UK och USA.

TakeGo-plattformen utvecklad av Deep Blue möjliggör shopping över hela dygnet utan krav på vare sig kassadiskar eller bemanning.
Konceptet är lämpligt för små och medelstora butiker inom, exempelvis, dagligvaruhandel, mat & dryck samt kläder och fashion. PEN’s
uppdrag är att marknadsföra, sälja och bygga nyckelfärdiga lösningar för våra kunder.

Johan Burtus, VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
”Vi är mycket entusiastiska över avtalet med Deep Blue, då deras lösning adderar stort värde till ett väldigt konkurrensutsatt segment. Det är
en klar trend gentemot den här typen av självservice och obemannade butiker och vi tror att detta stärker positionen för våra kunder på deras
respektive marknad. Vi anser att TakeGo-lösningen utvecklad av Deep Blue står för den mest avancerade tekniken, den är bland annat byggd
på Artificiell Intelligens, och noterar vidare att plattformen backas upp av stora och framgångsrika aktörer som, exempelvis, Alibaba och
SoftBank.”

För frågor om affären, vänligen kontakta:

Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se

Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27/7-2017.

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i Jönköping,
PEN Shop Concept AB i Lerum och Goods Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska
dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.


