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PRESSMEDDELANDE              Mölndal den 13 mars 2020 

  
Partnernätverk i Asien växer – ny distributör i Malaysia 
 
Parans har ingått avtal med ny partner för den malaysiska marknaden. Paranssystemet 
som leder in det naturliga solljuset långt in i fastigheten har väckt intresse i Malaysia 
och redan i oktober 2019 genererades en första order om ca 200 000 kr (se pressmed-
delande 191010).  

 
Parans utökar sitt nätverk av partners i Asien med ny distributör i Malaysia. Adaptive Displays 
SDN BHD (”Adaptive Displays”) som Parans tidigare har nämnt är verksamt inom kontors- 
och butiksinredningar i hela Malaysia. Parans nya partner har fått en bra start på den malay-
siska marknaden med försäljningen och installationen på kryddföretaget Baba Products, som 
har fabriker och kontor i och utanför Malaysia. Fabrikens ledning i Kuala Lumpur får solljus 
via Paranssystem modell SP4-8. Paransljuset sprids i både köksdelen och ett kontorsut-
rymme för att skapa en mer trivsam yta och öka nivåerna av naturligt ljus bland personalen, 
som är mycket nöjd.    

 
- Vi är glada att välkomna Adaptive Displays som del i vårt partnernätverk, säger Fredrik Jo-
hansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Vi har redan genomfört en 
första lyckad försäljning och installation för Babas Products där det finns en stor potential till 
merförsäljning i de kontor och fabriker de driver i runt om i hela Malaysia. Det innebär inte 
bara att vi har en bra referenskund för partnern utan också att partners redan har kommit 
långt i ”onboarding”-processen, vilket gör att vi kan förvänta oss en snabbare penetrering av 
marknaden. Adaptive Displays ser stora möjligheter för Parans unika lösning att leda in natur-
ligt ljus och skapa nya värdefulla inomhusmiljöer. 
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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 
 


