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Freedesk AB lanserar ytterligare produkter för ökad vardagsaktivitet  
 
Med två nya lanseringar breddar nu Freedesk AB (”Freedesk”) utbudet av produkter för att ytterligare bidra 
till en aktiv, produktiv och hälsosam vardag. Med Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand 
förbättras möjligheterna till fokuserat arbete med god ergonomi i bland annat kontorslandskap och skolor. 
Genom lanseringen av Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand utökar Freedesk sitt produktutbud 
i syfte att ge ökad försäljning hos befintliga kunder samt även att attrahera nya kunder. Produkterna 
premiärvisades nyligen på Stockholm Furniture and Light Fair där Freedesk även erhöll en startorder för den 
höj- och sänkbara arbetsytan Freedesk Desk Riser från en distributör i Finland.  
 
- Med lanseringarna av Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand kompletterar vi nu vårt utbud av 
produkter för en aktiv och produktiv vardag och en hälsosammare livsstil. Vi kommer att fortsätta utveckla 
lösningar som är mer användarvänliga, flexibla och kostnadseffektiva i förhållande till vad marknaden i övrigt 
erbjuder, kommenterar Stefan Westergård, VD Freedesk AB.  
 
Freedesk Personal Space har utvecklats för att bemöta höga ljudnivåer och återkommande distraktioner i 
klassrum och öppna kontorslandskap. Produkten är en portabel lösning som med ett ljuddämpande material ger 
användaren möjlighet till avskärmning och bättre fokus i arbetet. Freedesk Personal Space är en praktisk och 
estetisk lösning som även erbjuder möjlighet till förvaring av skol- eller arbetsrelaterat material samtidigt som 
den är lätt att vika ihop och bära med sig.  
 
Freedesk Lap Top Stand ger en mer ergonomisk arbetsposition vid arbete med bärbar dator. Med en innovativ 
höjdbricka skapas optimal ergonomisk utformning för användaren. Freedesk Lap Top Stand kan användas som 
ett tillbehör till Freedesk Desk Riser eller som en fristående lösning och förvaras enkelt under användarens 
Freedesk Desk Riser med hjälp av magneter.  
 
Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand innehar designskydd och en patentansökan avseende 
Freedesk Lap Top Stand lämnades in i februari 2017. Om patentansökan godkänns har Freedesk ett skydd till och 
med 2037.   
 
Medverkan på Stockholm Furniture and Light Fair och startorder från distributör i Finland 
Stockholm Furniture and Light Fair är världens största mötesplats för skandinavisk design där drygt 700 företag 
samlas. På årets mässa deltog inköpare, designers, arkitekter och journalister från mer än 60 länder. Under 
mässan etablerade Freedesk nya kontakter med återförsäljare, distributörer och kunder världen över. Genom 
mässnärvaron utökade bolaget sitt internationella nätverk och försäljningskanaler. 
 
Under mässan erhöll Freedesk en startorder på Freedesk Desk Riser från en distributör i Finland, som redan har 
levererats. Ordern är av mindre finansiellt värde men har en viktig strategisk betydelse, som grund för att 
upprätta ett lönsamt samarbete. 
 
- En viktig del av Freedesks strategi för ökad försäljning är att finnas med på internationella mässor. På så sätt 
bygger vi relationer och ökar marknadens kännedom om Freedesk och våra produkter. Vi kan konstatera att vår 
medverkan på Stockholm Furniture and Light Fair var betydelsefull. Bland annat erhöll vi en startorder från en 
distributör i Finland. Ordern är av mindre finansiellt värde men har en viktig strategisk betydelse, berättar Stefan 
Westergård och avslutar;   
Vi kommer att öka vår mässnärvaro under 2017 med siktet inställt på nya affärsmöjligheter och global expansion. 
 
För ytterligare information om Freedesk, kontakta: 
Stefan Westergård, VD, Telefon: +46-40-44 30 15, E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

 
 

Freedesk AB (559019-4261) har som ambition att förse marknaden med flexibla, enkla och tillgängliga lösningar för att 
möjliggöra att varje dag är en aktiv dag – och alla de fördelar som kommer med det. Produkterna utvecklas för att öka 
användarens välmående och produktivitet. Bolagets första lanserade produkt – Freedesk Desk Riser – är en patentsökt, enkel 
och mångsidig lösning för att ge användaren möjlighet att stå upp och arbeta. Freedesk Desk Riser är den första av många 
produkter i bolagets innovationspipline.  Freedesks utvecklingskärna finns i Lund och Malmö med omnejd och utveckling görs 
i samarbete med experter från hela Sverige.  
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