
   
 
 
Fidesmo och Haikara i samarbete kring framtidens smarta klocka 
 
 
Stockholm, 2017-12-05 – Fidesmo, ett svenskt företag som möjliggör för användaren att lägga till 
tjänster på sina kort, armband eller annan device, och Haikara, ett finskt företag som gör smarta 
modeklockor, inleder ett strategiskt samarbete. 
 
 
Haikara är världens tunnaste smartklocka, med ett batteri som räcker upp till en vecka. Klockans 
urtavla kan enkelt ändras för att matcha användarens outfit och humör. Genom Fidesmos plattform 
för kontaktlösa tjänster kommer klockan att kunna användas för betalning, access till byggnader 
och kollektivtrafik. 
 
“För Fidesmo är Haikara en ideal samarbetspartner, eftersom båda företagen fokuserar på att göra 
användarens vardag lite enklare.” säger Mattias Eld, VD på Fidesmo. 
 
“Haikara är stil och enkelhet i samma klocka. Den är designad att passa användarens vardagsliv.” 
säger Marcus Mangs VD på Haikara och fortsätter “Vi har skapat en smartklocka genom att ta bort 
knappar och distraherande notiser och endast lämnat kvar det viktigaste. Nu kan våra användare få 
mer tid till det som verkligen betyder något för dem.” 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Mattias Eld, VD, Fidesmo                                        Håkan Sahlén, VP of Sales, Fidesmo 
+46 73-078 73 07                                                     +46 72-732 63 61 
mattias.eld@fidesmo.com                                     hakan.sahlen@fidesmo.com 
fidesmo.com                                                            fidesmo.com 
 
Marcus Mangs, CEO & President, Haikara 
+358 40 351 7903 
marcus.mangs@haikara.co 
haikara.co 
 
Om Fidesmo 
Fidesmo gör det möjligt att lägga betalningar och andra kontaktlösa tjänster, t.ex. 
kollektivtrafikbiljetter, passerkort, hotellnycklar och lojalitetskort på ett kort eller en wearable. 
 
Fidesmo tillhandahåller en lösning för tillverkare att lägga kontaktlösa tjänster på deras smarta 
prylar och för kontaktlösa tjänster att distribueras utan tunga investeringar i hårdvara. Företaget är 
med på Mastercards Approved Global Vendor lista samt Mastercards Engage IoT Directory. Bland 
Fidesmos kunder kan nämnas Telia Company och SunFleet. 
 
Fidesmo grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm med en filial i Madrid. Läs mer på 
fidesmo.com. 
 
Om Haikara 
 
Haikara är en nytolkning av den smarta klockan. Haikara handlar om självuttryck och simplicitet 
istället för funktionsöverflöd. Det är den enda klockan som kombinerar känslan av kvalitet som 
mekaniska klockor ger med de viktigaste digitala funktionerna. Stil, utan distraktioner. 
 
Haikara grundades 2015 och har sitt huvudkontor I Espoo, Finland. Läs mer på haikara.co. 
 
 


