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Freedesk AB deltar på möbelmässan Salone Internazionale del 
Mobile i Milano 
 
Freedesk AB (”Freedesk”) har valts ut av Business Sweden till att delta på möbelmässan Salone Internazionale 
del Mobile i Milano 4-9 april 2017. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det senaste inom möbler 
och design från tillverkare runt om i världen. Freedesk ställer ut i Business Swedens monter tillsammans med 
14 andra företag inom inredningsbranschen.  
 

- I 55 år har möbelmässan i Milano varit designvärldens viktigaste händelse och vi är stolta över att 

Freedesk nu har blivit utvalda som utställare i hård konkurrens. Eftersom vi ställer ut i Business Swedens 

monter får vi en mycket god placering och en bra möjlighet att visa upp våra produkter. Avsikten är att 

även denna mässa ska leda till spännande möten och nya samarbeten med relevanta återförsäljare, 

distributörer och föreskrivande led såsom arkitekter, kommenterar Stefan Westergård, VD Freedesk AB.  

 
Om Salone Internazionale del Mobile 
Business Sweden erbjuder svenska företag inom möbel, belysning och design möjligheten att delta under 
världens mest betydelsefulla inredningsmässa – Salone Internazionale del Mobile. Freedesk är ett av 15 bolag 
som efter en omfattande urvalsprocess blivit utvalt att delta på mässan och ställa ut i Business Swedens monter. 
Möbelmässan i Milano är en global plattform för högkvalitativa produkter med fokus på idéer, kreativitet, teknik, 
innovation och kultur. På möbelmässan visas årligen tusentals nya produkter. Deltagarna ges möjligheten att 
profilera sig mot sina internationella målgrupper, stärka sitt varumärke, marknadsföra sina produkter och 
accelerera sina affärsdialoger i designhallarna på mässan.  
 
2016 hade mässan 2 407 utställare och besöktes av över 370 000 branschverksamma så som arkitekter, agenter, 
inköpare, återförsäljare, designers, journalister och viktiga opinionsbildare från 165 olika nationer.  
 

För ytterligare information om Freedesk, vänligen kontakta: 
Stefan Westergård, VD 
Telefon: 040-44 30 15 
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 
 
 

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag 

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens 

välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp 

och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra 

sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna 

Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från 

bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active 

Move. 
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