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Volkswagen beställer SMART Glas till 
sitt showroom i Stockholm city 

TopRight Nordic får uppdraget att utveckla Volkswagens 
showroom på Hamngatan i Stockholm med SMART 
Glas™ och skapa unika upplevelser för kunderna. 
Ordervärdet år inledningsvis 254 000 kronor.  

 
Butiksfönster och glasytor ska bli digitala upplevelsepaneler. 
Filmer, budskap, erbjudanden och lanseringar av nya 
modeller är några upplevelser som kunder och 
förbipasserande ta del av genom hela den glasade fasadytan i 



Volkswagens showroom vid Norrmalmstorg i centrala 
Stockholm. SMART Glas från TopRight ger en nyskapande 
upplevelse långt innan kunden kliver in i butiken, för att sedan 
växlas upp ytterligare inomhus. Glasytor som butiksfönster 
och glasväggar utrustas med en specialyta och projektorer, 
som gör att man kan växla mellan transparent glas och 
gigantiska upplevelseskärmar, med bara en knapptryckning.  
 
”Att dagtid kunna ha transparenta fönster för att sedan 
kvällstid kunna växla över till häftiga animerade upplevelser, 
ser vi som en stor möjlighet. Det blir ett nytt och spännande 
sätt att kommunicera med potentiella kunder. Dessutom 
utnyttjas befintliga ytor på ett effektivt och innovativt sätt, 
säger Jeanette Asteborg, marknadschef hos Volkswagen 
Sverige”, 
 
”Vi känner oss stolta över att få utrusta Volkswagens 
showroom med SMART Glas. Den här typen av miljö är helt 
enkelt perfekt för SMART Glas, och ligger i linje med 
Volkswagens innovativa profil. En riktig drömkund med ett 
högintressant projekt som kommer att ge ytterligare positiv 
uppmärksamhet till TopRight”, säger Anders Myrbäck, VD på 
TopRight Nordic.  
 
 
Om SMART Glas™ från TopRight Nordic 
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART 
Glas™ kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. 
Tillsammans med en projektor kan du dessutom projicera film, 
budskap och presentationer direkt på glaset. Högteknologiskt 
men enkelt och rent. Nytt eller befintligt glas behandlas och 
med en knapptryckning kan du växla mellan insyn, frostad 



avskärmning eller rörlig bild på mindre än en sekund. Fönster, 
insynsskydd och skärm i ett. 
 
 
Volkswagen Group 
Volkswagen Group Sverige AB, med huvudkontor i Södertälje, 
är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av 
märkena Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT, Skoda, 
Volkswagen Transportbilar och Porsche. Volkswagen Group 
Sverige AB och dess märken hade 2016 en marknadsandel 
på nästan 28% av den svenska personbilsmarknaden och 
drygt 29% av transportbilsmarknaden. 
 
Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i 
detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 
07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com  
 
 
TopRight Nordic AB  
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 

www.toprightnordic.com  
 
TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas. 
 


