
Pressinbjudan: CybAero presenterar nytt produktprogram
First North-listade CybAero presenterar den 31 mars ett nytt produktprogram. Detta är baserat på bolagets över 20 år långa
erfarenhet samt omfattande ny- och vidareutveckling av bolagets tidigare produkt APID60.
Lanseringen sker på Tekniska museet i Stockholm. Media är varmt välkomna att delta.

Det nya produktprogrammet ger CybAero ännu bättre möjlighet till kundanpassade lösningar för såväl försvarskunder som användare på de
civila och kommersiella marknaderna.

– För att möta den ökande efterfrågan inom en mängd olika applikationsområden har vi tagit fram ett nytt produktprogram som baseras på
den kompetens och erfarenhet vi samlat på oss under årens lopp. Detta ger oss ökad konkurrenskraft på världsmarknaden, säger Mikael Hult,
vd på CybAero.

I samband med lanseringen kommer ett exemplar av den tidigare produkten APID60 att överlämnas till Tekniska museet. Christer Fuglesang,
Sveriges förste och hittills ende astronaut och tillika styrelseordförande på Tekniska museet, kommer att ta emot den.

Program:
Kl 12.30: Lunchbuffé serveras.
Kl 13.00: Lansering av CybAeros nya produktprogram av bolagets vd Mikael Hult.
Efter presentationen finns möjlighet till intervjuer och fotografering. 

Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm.

Anmäl dig till eventet här: http://eventregistrering.se/cybaero/index.php?mId=200

Media hälsas varmt välkomna till samtliga programpunkter!

För mer information vänligen kontakta: 
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45,
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, marknadskommunikatör CybAero, tel 073-325 58 68,
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se        Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för
säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID 60 för exempelvis kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och
kartering. 
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North
sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.


