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XMReality ökar sitt fokus på den amerikanska marknaden och
stänger sitt kontor i Hamburg
Som tidigare kommunicerat har användandet av XMReality Remote Guidance ökat, detsamma gäller även
antal kundförfrågningar. Företaget har god framdrift och har under första halvåret 2020 beslutat att
ytterligare öka fokus på den amerikanska marknaden genom anställningar i USA. En Vice President of
Sales samt en Sales & Marketing Manager har rekryterats för att öka försäljningen i Nord- samt
Sydamerika. För att driva denna tillväxtökning, framför allt i USA, kommer det tyska enmanskontoret i
Hamburg stängas ned och resurserna allokeras om.

”Vi kan mer resurseffektivt utöka vår försäljning i Europa samt EMEA från huvudkontoret i Sverige. Vidare är
vår verksamhet i USA nu i full gång med ambitionen att ytterligare växa i Nord- och Sydamerika. Till följd av
detta har vi beslutat att stänga vårt kontor i Tyskland för att fokusera både tid och resurser på verksamheten i
Sverige och USA.” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.
Det tyska kontoret i Hamburg kommer vara öppet fram till och med september 2020 och stängs ned den 1:e
oktober.
För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Telefon: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester,
pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:
•
En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man
vore där
•
Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
•
Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Applikation program Interfaces) för klienter
Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad
förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans
(remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de
uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery,
Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth
Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com
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