
 
Pressmeddelande 180126 

Freedesk ingår samarbete med japanska E.OCT 
 
Freedesk AB (”Freedesk”) har tidigare rapporterat om sin satsning och etablering på den 
japanska marknaden. Som ett led i denna satsning ingår nu Freedesk ett samarbete med 
japanska bolaget E.OCT. 
 
Samarbetet innefattar bland annat lanseringsmöten med flera av Japans betydande återförsäljare, 
att fastslå försäljningsmål, ta fram en Japansk web-sajt för Freedesk, och ett flertal aktiviteter 
inom PR och social media.  
 
En första sändning bord har redan sålts till E.OCT vilket är en del av utrullningsplanen för 2018. 
 
E.Oct är en importör och distributör av möbler och 
interiördesign, och driver även egna butiker och 
onlineförsäljning Bolaget har redan flera svenska 
varumärken i sitt sortiment. E.OCT´s mission är att 
bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sedan år 2000 
har E.OCT importerat och sålt hållbara produkter från 
Sverige och övriga Norden. E.OCT och dess butiker 
ligger i Shibuya, Tokyo, och företaget har mer än 230 
samarbetsföretag i Japan.  
 
 Freedesk VD Stefan Westergård kommenterar: 
 
”E.Octs VD Yuriko Takahashi sökte efter en välfungerande ståbordslösning som var estetisk och 
portabel,  precis det som drev mig att starta Freedesk en gång i tiden, det blev tydligt att vi delade 
visioner. Japan är också världens tredje största marknad för detaljhandel där särskilt Tokyo är en 
viktig trendsättare. Det kommer fungera som en bra testmarknad för vidare expansion i Asien.” 
 
Freedesk rapporterade redan vid inledningen av den japanska etableringen att bolagets 
produkter stämde väl in med vad japans konsumenter söker, något som E.OCT VD Yuriko 
Takahashi instämmer med:  
 
“Freedesk är precis det vi sökte för att arbeta med de  “Work-Style Reforms” som Japanska företag 
inför nu. Vårt marknadstest med viktiga ”Key Opinion Leaders” och ett flertal företag har gett 
positiv feedback på Freedesk. Det japanska folket älskar enkel och modern design och respekterar 
minimalistiska uttryck. Detta gör Freedesk och deras produkter mycket intressanta för oss och 
den japanska marknaden. Vi har också goda erfarenheter från att jobba med svenska 
varumärken.” 
 
Det går att läsa mer om E.OCT på deras hemsidor: www.eoct.co.jp, www.ecomfort.jp 

 
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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