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Realfiction Holding AB: DeepFrame utnämns till “CES 2018 
Innovation Awards Honoree” 
 
Idag erhöll Realfiction Holding AB ("Realfiction") den prestigefyllda “CES 2018 Innovation 
Awards Honoree”-titeln för sin mixed reality-display DeepFrameTM. CES hålls i Las Vegas 
mellan den 9-12 januari 2018 och är världens största teknikmässa. Tillkännagörandet skedde 
på eventet CES Unveiled i Amsterdam före CES 2018, för att prisa innovationer i 
produktdesign och teknik. Tusentals innovativa produkter bedöms av en prominent jury 
bestående av oberoende industridesigners, ingenjörer och representanter från 
branschpress. 
 
DeepFrame är en helt ny, patentansökt, mixed reality-display som sätter nya standarder fär att 
skapa digitala visualiseringar. DeepFrame förändrar omgivningen genom att lägga lager av digitalt 
innehåll över faktiskt fysiskt utrymme. Detta sker genom att titta genom displaylinsen, utan att 
behöva använda speciella glasögon. Med denna teknik skapas verklighetstrogna scenarior som 
flera åskådare kan se samtidigt och interagera med, vilket öppnar upp en helt ny värld av sociala 
upplevelser där fysiska och digitala element kan blandas i realtid. 
 
Användningsområdena för DeepFrame sträcker sig från stora installationer för upplevelseindustrin 
där mixed reality-effekter kan skapas på flera mils avstånd, till mellanstora produktpresentationer i 
fönster till flaggskeppsbutiker för retailindustrin, såväl som mycket mindre versioner som utvecklas 
för leksaksindustrin. 
 
“Vi är mycket stolta att erhålla denna prestigefyllda titel och det erkännande som det innebär. Vi 
arbetar för närvarande med olika partners för att skapa DeepFrame-upplevelser på CES 2018 och 
ser fram emot att så småningom publicera mer information om detta”, säger Realfictions 
medgrundare och ansvarige för forskning & utveckling, Peter Simonsen. 
 
“Alla som är intresserade av teknologi vet att CES är ”the place to be” för innovativa bolag i tech-
sektorn med en vilja och möjlighet att förändra sin globala industri. Att utnämnas som ett ”must-
see” på CES är verkligen ett erkännande som vi är stolta över”, säger Realfictions VD, Clas 
Dyrholm. 
 
Certified Adviser  
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.  
 
För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta: 
Clas Dyrholm, grundare och VD 
Telefon: +45 25 22 32 81 
E-mail: clas@realfiction.com  
www.realfiction.com   
 



Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 26 oktober 2017. 
 
Om Realfiction Holding AB 
Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom 
mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första 
produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget har nu lanserat sin nya 
patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd 
nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett 
utbud av framtida konsumentprodukter. Realfictions målsättning för de kommande verksamhetsåren är att 
expandera bolagets närvaro på den globala mixed reality-marknaden. Realfiction Holding AB:s aktie handlas 
på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994. 
 


