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Freedesk AB inbjudna av Glashuset Malmö att medverka på 
Falsterbo Horse Show 
 
Freedesk AB (”Freedesk”) har blivit inbjudna av Glashuset Malmö att medverka på Falsterbo Horse Show 
mellan den 8-16 juli 2017. Falsterbo Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare och utställare. 
Totalt samlas tusentals människor i Skanör och Falsterbo under hästveckan. Glashuset i Malmö har tagit in 
Freedesks produkter och kommer visa upp dem under Falsterbo Horse Show. Glashuset är en design- och 
inredningsåterförsäljare som säljer inredning från exempelvis Fritz Hansen, Bang & Olufsen, Dux, Eilersen och 
Eric Jorgensen.  
 
Freedesk på Falsterbo Horse Show 
Freedesk deltar tillsammans med Glashuset Malmö som utställare 
under Falsterbo Horse Show mellan den 8-16 juli 2017. Falsterbo Horse 
Show samlar tusentals människor och är en årlig tillställning där ryttare, 
utställare och publik träffas. Freedesk kommer att visa upp sina 
Freedesk Desk Risers tillsammans med Glashuset Malmö, en 
designinredningsåterförsäljare som säljer inredning från exempelvis 
Fritz Hansen, Bang & Olufsen, Dux, Eilersen och Eric Jorgensen.  
 
Stefan Westergård, VD för Freedesk kommenterar 
”Vi är mycket glada att Glashuset Malmö bjudit in oss att medverka på Falsterbo Horse Show. Varje år samlas 
flera tusen människor under Falsterbo Horse Show och det är en fantastisk möjlighet för Freedesk att visa upp 
våra produkter. Eftersom vi får ställa ut våra produkter tillsammans med Glashuset Malmö får vi en bra och 
central placering. Avsikten är att Falsterbo Horse Show ska leda till flera intressanta möten.“ 
 
För ytterligare information om Freedesk AB, 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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