
EasyFill AB (Publ.) släpper nya hemsidor

EasyFill släpper idag två nya hemsidor; www.easyfill.se samt bolagssidan www.easyfillcorporate.com.

Idag 23 april 2019 släpper EasyFill en ny version av sin nuvarande hemsida www.easyfill.se. 
Samtidigt släpps en helt ny websida med bolagsspecifik information på www.easyfillcorporate.com.

Denna uppdelning är skapad för att easyfill.se ska kunna vara en ren produktsida samt en portal för bolagets återförsäljare och easyfillcorporate.com ska
vara en sida med finansiell information, aktierelaterad information och pressmeddelanden/nyhetsbrev som rör koncernen.

Plattformen för easyfill.se är väl genomarbetad och lätt att administrera samt göra ändringar i vilket gör att sidan kan brukas mer dynamiskt för att kunna
ändra fokus och ha en levande upplevelse för återkommande besökare.
En websida är inget utan bra innehåll (content) och detta kommer att arbetas med löpande för att ge besökare/blivande kunder en bra upplevelse av bolaget
och våra produkter på ett överskådligt och säljande sätt.

Målgruppen för easyfill.se är externa intressenter/potentiella- och nuvarande kunder. 
Målgruppen för easyfillcorporate.com är aktieägare/investerare/media etc.

Vi tar gärna emot bilder och liknande på våra produkter från marknaden och då i så hög upplösning som möjligt. 
Vi uppskattar också konstruktiv feedback på våra siter och input kan skickas till kontaktpersonerna nedan alternativt info@easyfill.se

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander                              
CEO/VD                                                   
+46 70 59 444 69                                   
hakan.sjolander@easyfill.se             

Jens Nisu
CMO/Marknadschef
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om

EasyFill:

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och restauranger. Samtliga
produkter bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom egna företagen, via återförsäljare samt
tillsammans med tillverkare av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i
runt om i världen.

Enjoy Sales:

Det till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Enjoy Sales AB är Sveriges ledande leverantör av läskedryckskylskåp till livsmedelsbutiker, restauranger,
kiosker, besinstationer o.s.v. Bolaget har sin bas i Bräcke (Jämtland) och levererar årligen ca 6000 kylskåp till ett värde av ca 40 miljoner.

Ebeco:

På den till 100% av EasyFill ägda dotterbolaget Ebeco Nizna (Slovakien) utvecklas och tillverkas EasyFills produkter i företagets egenägda fabrikslokaler.

På fabriken i Nizna utvecklas dessutom släpvagnar som säljs runt om i Europa. 

EasyFill koncernens bolagsstruktur:

EasyFill AB (publ) moderbolag (Bräcke, Jämtland).
Sälj- och marknadsavdelning (Sollentuna).

EasyFill GmbH (Köln, Tyskland). 

EasyFill Soutern Africa (Kapstaden, Sydafrika). 50% ägt företag med Shelter Trading, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

EasyFill America (Fort Worth Texas, USA). 50% ägt företag med Marco Company, omsättningen redovisas ej i koncernresultatet.

Ebeco A/S (Oslo, Norge).



Ebeco SRO (Nizna, Slovakien) fabrik och utveckling.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.


