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Uppföljning av mässan i Brasilien och intressebolaget Spåra Group AB’s nya IoT produkt 
redo för leverans i juli 
 
Båtmässan i Rio de Janeiro, Brasilien 
Tillsammans med vår importör ställde Bolaget ut på båtmässan i Rio de Janeiro i Brasilien 27 april till den 
5:e maj. C-pod systemet mottogs mycket positiv och intresset var stort från både privatpersoner och 
företag. Vår importör sålde slut den första ordern som Bolaget levererade i första kvartalet och nu pågår 
ett arbete med att uppdatera marknadsplanen inför kommande leverans och orderplanering för 2019.  
 
Intressebolaget Spåra Group AB’s nya IoT produkt redo för leverans i juli 
Intressebolaget Spåra Group AB’s nya IoT produkt ”Spåra” går nu att beställa på deras hemsida och är 
redo för leverans i juli. C Security Systems kommer till en början att sälja produkten under eget varumärke 
till den marina marknaden i Skandinavien och Finland efter sommaren. 
 
För mer information om produkten kan ni besöka Spåra Group’s nya hemsida gospara.com eller spåra.se 
som lanserades den 21 maj. En stor del av Spåra Group’s strategi är on-line försäljning och de kommer att 
arbeta mycket med att generera trafik till deras hemsida. Ett av de mest effektiva sätten att nå ut till 
potentiella kunder är att dela deras web-adress med vänner och bekanta, vilket ni gärna får hjälpa Spåra 
med. 
 
C Security Systems AB (publ) 
Styrelsen 
 
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller  
e-post: ir@c-pod.se 
 
Kort om C Security Systems AB 
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och 
är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för 
fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.  


