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Ny distributör i USA för LightAir 
 
LightAir har tecknat distributionsavtal med den ledande aktören Almo Corporation 
gällande den amerikanska marknaden. Samarbetet inleds omedelbart genom en första 
order av svenskutvecklade luftrenare, till ett värde av cirka 2 miljoner kronor. 
 
Under det senaste halvåret har LightAir etablerat nya samarbeten med en handfull nya distributörer i 
olika regioner. Det senaste tillskottet är Almo Corporation, som är den största oberoende distributören 
av konsumentprodukter samt möbler och husgeråd i USA. Genom åtta regionala distributions-
anläggningar arbetar man bland annat med över 2 000 oberoende återförsäljare gällande 
marknadsledande konsumentelektronik inom en mängd olika kategorier. 
 
I samband med avtalet har LightAir mottagit en första beställning från Almo till ett värde av cirka 
2 miljoner kronor och för omgående leverans. Samarbetet anses vara en vitalisering av LightAirs 
erbjudande på den nordamerikanska marknaden, vilket på sikt även planeras att innefatta det växande 
kommersiella segmentet med ett skräddarsytt erbjudande kring ren luft riktat till främst kontor och skolor.  
 
”LightAirs erbjudande passar oss som hand i handske,” säger Eric Anderson, Director of Sales hos 
Almo. ”Vi har en lång tradition av samarbete med premiumleverantörer som fokuserar på teknik och 
produktutveckling; de som utvecklar produkter som utöver stil och status levererar exceptionell kvalitet 
och värde. Luftrening är ett växande segment inom såväl konsument- som företagsmarknaden och vi är 
mycket glada att nu även kunna erbjuda LightAirs produkter på den amerikanska marknaden.” 
 
Almo har cirka 600 anställda, grundades 1946 och är ett familjeägt företag i tredje generationen. Bolaget 
har sitt huvudkontor i Philadelphia och representerar en mängd välkända varumärken såsom Bosch, 
Electrolux och Samsung. Verksamheten har sin ursprungliga bas inom konsumentmarknaden, samtidigt 
som man har spirande aktiviteter inom det kommersiella segmentet.  
 
”Det handlar om en framtida stor och viktig region för oss, där den amerikanska marknaden är den näst 
största i världen gällande luftrening,” säger Roger Sogge, COO på LightAir. ”Almo har en utmärkt position 
och vårt partnerskap är av långsiktig och strategisk vikt, på samma gång som det redan från dag ett innebär 
verklig försäljning. Konsumentmarknaden är och kommer vara fortsatt viktig för oss, samtidigt som vi har 
påbörjat en långsiktig strategisk omställning till att inrikta oss än mer på försäljning till företag och 
organisationer. Givetvis arbetar vi därför parallellt med Almo och andra aktörer med hur vi på ett effektivt vis 
ska etablera vårt erbjudande gentemot amerikanska kontor och skolor, där vi vet med oss ha mycket stora 
konkurrensfördelar.”  
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Om LightAir 
LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och 
sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och 
CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar 
såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas två 
segment; Home Solutions samt Professional Solutions. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden 
(Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com samt 
www.lightair.com/professional-solutions. 
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