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PRESSMEDDELANDE    Mölndal den 16 december 2019 

  
Partnernätverk i Europa växer – ny distributör i Polen 

 
Parans har ingått avtal med ny partner för Polen. Efterfrågan kring grön teknologi är 
stor i Polen. Paranssystemet som leder in det naturliga solljuset långt in i fastigheten 
har väckt stort intresse och Parans nya partner ser en betydande potential i mark-
naden över tid.    

 

 
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing Parans, Anders Koritz, VD Parans, Andreas Germund-
son,VD iFLow och Marina Haldorsson, International Sales & Business Development Parans 
Foton: Parans och Unsplash    
 
Parans har den senaste månaden utökat sitt nätverk av partner i Asien och Australien. Paral-
lellt förs också samtal med flera intressanta företag i ett flertal europeiska länder. I veckan 
har distributörsavtal tecknats med iFlow Sp. Z.o.o (”iFLow”) i Polen.   
 
iFlow är ett väletablerat bolag i Polen som arbetar med försäljning och implementation av 
främst avancerade mjukvarulösningar mot samma målgrupper som Parans, exempelvis fas-
tighetsägare och stora arbetsgivare. Bolaget har huvudkontor i Warszawa.  
 
- Att maximera tillgången till solljus och skapa optimala ljusförhållanden som på ett positivt 
sätt bidrar till arbetsmiljön och samtidigt minimerar energiförbrukning är en mycket aktuell 
fråga, säger Andreas Germundson, VD på iFlow. Med Parans solljuslösning blir byggnaderna 
inte bara miljövänliga och anpassningsbara utan också mer hälsosamma. Enligt alla progno-
ser kommer Polen att vara en av de största byggplatserna i Europa under de kommande 
åren, med stora aktörer såsom Skanska. Utformning av hållbara byggnader är allt viktigare.  

 
- Vi är glada att välkomna iFlow som del i vårt partnernätverk, säger Fredrik Johansson, Se-
nior Vice President Sales & Marketing på Parans. Polen har krav på sig att ställa om och ut-
öka användandet av förnyelsebara energikällor. Genom denna medvetenhet har också intres-
set ökat kring hållbarhet och människors välmående för att skapa hälsosamma och trevliga 
arbets- och innemiljöer. iFlow ser en stor potential i den polska marknaden och Paranssyste-
met ger marknaden en unik lösning att leda in naturligt ljus och skapa nya värdefulla inom-
husmiljöer. 
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För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare 
solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större 
arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 


