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TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, stärker
sin position på den tyska marknaden och andra tyskspråkiga länder. TagMaster samarbetar nu med de tre största integratörerna
på den tyska marknaden som underleverantör av RFID-sensorer till accesskontrollösningar.

Samarbetet innebär att integratörerna i sina lösningar för slutkunder kan erbjuda dessa att använda TagMasters RFID-sensorer tillsammans
med kundanpassad mjukvara. 

”Det är ett genombrott för oss då vi kommer in på en stor ny marknad. Potentialen ligger i att vi adderar värde till integratörernas lösningar
genom att våra produkter är säkrare än alternativen, ger mer information och är kostnadseffektivare”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

De integratörer som TagMaster nu samarbetar med - Bosch Sicherheitssysteme Tyskland, schweiziska Dormakaba och tyska phg Peter
Hengstler - arbetar förutom på den tyska marknaden även i Schweiz, Österrike och Nederländerna. TagMaster når via sina samarbetspartners
ungefär 20 procent av den tyska marknaden för accesskontroll.

”Vi ska nu intensifiera marknadsföringen på de marknader som samarbetet gäller för att göra oss mer kända där. Vi har inte fokuserat på
dessa marknader tidigare och ser framför oss positiva resultat”, säger Jonas Svensson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-,
radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions -
under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att
öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England,
Frankrike, USA och i Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och
systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post:
certifiedadviser@penser.se  
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