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Brighter inleder försäljningssamarbete med DiapointME i Förenade
Arabemiraten
Brighter AB [publ], meddelade idag att bolags har inlett ett försäljningssamarbete med DiapointME,
en diabetesinriktad digital plattform och ehandel i Förenade Arabemiraten. DiapointME ägs av
Pamela Durant som är en välkänd regional profil i diabetessammanhang.
Samarbetet innebär att Brighters banbrytande produktportfölj för diabetes, Actiste® och Actiste
Mini® kommer marknadsföras och säljas på plattformen, med under förutsättning att alla
datalagrings- och telekomrelaterade produkt- och marknadsförberedelser färdigställts.
”Pamela Durant är en mycket engagerad och välkänd diabetesprofil i regionen som vi byggt en
relation med under det senaste året. DiapointME bryr sig djupt om att förbättra livet för personer
med diabetes och detta är en spännande ny försäljningskanal i Förenade Arabemiraten. Jag är
mycket glad över att inleda det här samarbetet,” säger Christer Trägårdh, interim vd på Brighter.
"Vi på Diapoint är mycket glada över att vara en del av Brighters resa i Förenade Arabemiraten och
GCC. Jag ser fram emot att samarbeta med dem för att stötta människor som lever med diabetes,”
säger Pamela Durant, grundare och vd på DiapointME.
DiapointME tillhandahåller diabetesutbildning, diabetestjänster, produkter och ett diabetesnätverk,
samt arbetar för att stödja människor som lever med diabetes. https://www.diapointme.com
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Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever
med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård.
Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att
förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för
datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i
Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
https://brighter.se/
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