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Freedesk AB har lämnat in varumärkesansökan för att stärka sitt skydd i Japan. 
Det är ett av stegen för en etablering på japanska marknaden, något som redan är 
på god väg efter senaste mötesrundan i Tokyo.  
 
Freedesk AB är i gång med sin etablering på den japanska marknaden. Efter senaste 
mötesrundan i Tokyo i oktober, har bolaget även lämnat in en varumärkesansökan för 
att stärka sitt skydd i landet.  
 
Freedesk har träffat ett antal företag i Japan som alla ställt sig mycket positiva till 
bolagets produkter. Freedesk samarbetar i etableringen med Business Sweden, Tokyo, 
i sin satsning på den Japanska marknaden.  
 
Freedesks inledande fokus på Tokyo är en medveten del av etableringsstrategin. Det 
finns mycket som gör den marknaden särskilt lämplig för Freedesk produkter, bland 
annat lever stadens 35 miljoner invånare kompakt och med en urban livsstil.  
 

- Det finns en igenkänning och släktskap mellan den skandinaviska designen i våra 
bord och den designkultur Japan gjort sig känt för. Det är något som blivit väldigt 
tydligt under våra möten där och genom den positiva respons vi får, säger Stefan 
Westergård, VD på Freedesk AB.  

 
 
Om Freedesk AB 
 
För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta: 
Stefan Westergård, VD  
Telefon: 040-44 30 15 
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com  

 

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag  
Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet 
är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud 
av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. 
Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga 
uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat 
produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början 
av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra 
affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move. 
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