
Svenska Sensavis lanserar framgångsrikt “The 3D Classroom” i USA

Produktlanseringen togs emot mycket positivt av utbildningssektorn i Nevada och genererade omedelbart både kunder och samarbeten.

Las Vegas, NV: Under föregående vecka lanserade Sensavis AB framgångsrikt sin unika och revolutionerande utbildningsprodukt ”The 3D Classroom” i Las
Vegas, Nevada, som ett första steg i en planerad etablering på USA-marknaden.
Den innovativa och marknadsledande utbildningsprodukten finns nu tillgänglig för alla skolor och utbildningar på USA-marknaden via det helägda
dotterbolaget, Sensavis Inc.

Lanseringen i Las Vegas överträffade alla förväntningar och bl. a. Nevada State College tog omedelbart ett inköpsbeslut och investerade i 4 st ”The 3D
Classroom”. Då dessutom responsen från många andra skolor varit smått fantastisk har Sensavis beslutat att omedelbart investera ytterligare i sin närvaro
på USA-marknaden. Uppföljningsmöten med ett stort antal skolor, högskolor och universitet är redan bokade i juni.

Utöver detta har Sensavis och Nevada State College inlett ett samarbete rörande utveckling av nytt banbrytande innehåll i ”The 3D Classroom”.

“Med tanke på den fantastiska feedback vi redan fått från våra kunder i Norden och UK så vet vi vilken positiv inverkan på motivation och inlärning The 3D
Classroom har i ett klassrum. Vi vet också att den fungerar för alla elever i alla åldrar, från förskola till universitetsnivå. Trots detta kunde vi inte ana det
enorma intresset från utbildningssektorn i Las Vegas som vi nu fick uppleva. Det känns fantastiskt kul och visar på att vi har en unik produkt som är
högintressant för USA’s utbildningssektor.” säger Fredrik Olofsson, VD på Sensavis AB.

Andy Kuniyuki, Ph.D. och Dean på School of Liberal Arts and Sciences, Nevada State College säger: ”När jag träffade Sensavis och fick se The 3D
Classroom för första gången kunde jag inte riktigt tro mina ögon. Jag har letat efter den här typen av högkvalitativ interaktiv utbildningsprodukt under
många år utan framgång. Nu när jag får se att Sensavis redan har utvecklat detta så kan jag bara gratulera dem, det är ett imponerande
utbildningsverktyg, och jag ser verkligen fram emot att få börja använda den i undervisningen på NSC. Jag ser också fram emot, att som en av deras
första kunder i USA, få inleda ett samarbete runt utveckling av mer innehåll i deras produkt, framförallt runt förståelsen av DNA samt Matematik. Det här
är framtidens utbildningsverktyg.”

Mattias Boström, Produktchef på Sensavis fortsätter: “Vi är verkligen glada att NSC vill engagera sig i vidareutvecklingen av vår kontinuerligt växande
produkt. Med deras expertis är jag säker på att vi kan producera än högre pedagogisk kvalitet på vårt innehåll i The 3D Classroom.”

Om Sensavis: Sensavis har sedan 2009 utvecklat marknadsledande interaktiva 3D-visualiseringar med högsta kvalitet. Syftet har hela tiden varit att öka
förståelse och inlärning. I september 2013 lanserade Sensavis en första version av The 3D Classroom, en mjukvaruprodukt som lärare kan använda för att
förenkla för alla elever i alla åldrar och i alla skolor att förstå komplexa och abstrakta ämnen.
Sensavis Inc. är ett helägt dotterbolag till Sensavis AB och har sitt huvudkontor i Las Vegas, Nevada, USA.

www.sensavis.com
www.the3dclassroom.com
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