
XMReality tecknar globalt ramavtal med
Danone
Den 14 juni undertecknade XMReality ett globalt ramavtal med Danone, ett Paris-baserat
multinationellt livsmedelsföretag.

Avtalet gör XMReality Remote Guidance till en katalogprodukt inom Danone och som sådan tillgänglig
för hela företaget. Avtalet som sådant garanterar inga beställningar. Danone har dock tills dags dato gjort
tidigare beställningar av mjukvaruprenumerationer enligt XMRealitys pressmeddelande den 20 april
2021. XMRealitys lösning kommer att användas främst inom Danones produktionsanläggningar med
syfte att öka effektiviteten genom att utföra revisioner, underhåll och utbildningar på distans.

”Under det senaste året vet vi att vi genererar signifikant värde för våra kunder speciellt inom
livsmedelsindustrin. Vi ser fram emot att stödja Danone i detta och kommer att arbeta hårt för att
maximera den globala användningen inom företaget”, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +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 person på
distans, som om man vore där

• Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
• Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming 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. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel,
Heineken och Saab är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information,
besök www.xmreality.com 

Om Danone
Danone är en global dryck- och livsmedelsproducent med produkter som säljs i 120 länder. Bolaget har
över 100 000 anställda i mer än 55 länder. Bolaget har sitt huvudkontor i Paris och är topp tio globalt
omsättningsmässigt 2020 inom dryck- och livsmedelsbranschen. För mer information, besök
www.danone.com
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