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Stora framgångar för Freedesk AB på möbelmässan i Stockholm 
 

Freedesk AB (“Freedesk”) medverkade på ”Stockholm Furniture & Light Fair” den 6-10 februari och nådde 
stora framgångar. ”Pro”-modellen genererade stort intresse, likaså bolagets befintliga “Desk Risers” och 
produkterna ”Personal Space” och ”Laptop Stand”. 
 

Det var framförallt Freedesk nya produkt “Pro” som stod i rampljuset under möbelmässan i Stockholm.  
Produkten fick stort intresse från både befintliga och nya kunder vilket stärker Freedesk satsning på 
modellen. “Pro” är ett genombrott i den del av kontorsmarknaden där man använder tyngre eller dubbla 
datorskärmar, något som är vanligt i bland annat USA.  

 

 
Stefan Westergård, VD för Freedesk AB kommenterar: 
 

 
”Det är alltid värdefullt att vara med på 
relevanta branschmässor. Denna är en av de 
viktigaste för oss i egenskap av den största för 
att visa upp skandinavisk design för omvärlden. 
Många av de kontakter vi fick med både 
befintliga och nya kunder från bl a Sverige, 
Danmark, Litauen, Holland, Storbritannien, 
Frankrike, Italien och Israel, kommenterade att 
vi har ytterligare en mycket stark produkt med 
den kommande ”Pro”-modellen, som tack vare 
dess design, funktionalitet, låga vikt och tåliga 
skiva är ett vinnande koncept. Som en av 
kontakterna uttryckte det: med denna produkt  
kommer vi att ”sopa mattan” med 
konkurrenterna”.  
 

Freedesk delade under mässan monter med företaget ”WorkMotions”, ett samarbete som var lyckosamt. 
 
Stefan Westergård fortsätter: 
”Det var en bra satsning att dela montern med WorkMotions, vi kunde hjälpa varandra att få in besökare i 
montern, och många hade intresse av båda våras produktsortiment, som kompletterar varandra på ett bra 
sätt. Vi kommer förmodligen att göra fler liknande marknadssamarbeten, för att hålla nere våra respektive 
kostnader samt att gynna varandras verksamheter”.  
 
 
För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta: 
Stefan Westergård, VD  
Telefon: 040-44 30 15 
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com  
 
Om Freedesk AB 
 
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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