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Freetrailer sluter ett treårigt kontraktsavtal med svensk 
detaljhandelskedja och fortsätter den planerade tillväxten  
 
Tidigare under månaden informerade Freetrailer Group A/S om företagets nya 
försäljningsstrategi med fokus på det vanliga 3-åriga kontraktsavtalet dock utan ett 
minimikrav på leverans av antal släpvagnar.  Försäljningsstrategin har visat sig vara 
lukrativ, och ett nytt samarbetsavtal har ingåtts med den svenska detaljhandelskedjan 
Järnia Outlet.   
 
“Jag är väldigt nöjd med vårt nya samarbete med Järnia Outlet.  Dels eftersom 
detaljhandelskedjans profil och ambitioner matchar Freetrailers övriga portfölj väldigt väl, men 
också på grund av att Järnia Outlet har en god geografisk spridning i Sverige” säger Koncern-VD 
Allan Sønderskov Darré.   
 
Det nya avtalet innebär i första hand en leverans av 14 nya släpvagnar fördelade på 7 platser 
runt om i landet, och släpvagnarna levereras med den elektroniska låslösningen Freelock, vilken 
drivs via Freetrailers app. 
 
“Behovet av att transportera något från A till B kommer aldrig att försvinna, och genom en 
förändring av vår försäljningsstrategi kan vi understödja vårt uppdrag att finnas till hands över 
hela Sverige, då vi kontinuerligt ökar vår geografiska närvaro”, säger  Allan Sønderskov Darré, 
Koncern-VD  
 
Järnia Outlet ser även fram emot det nya samarbetet med Freetrailer, och både den 
delekonomiska aspekten och IT-teknologin framhålls av Kedjechefen Tommy Fougner hos Järnia 
Outlet.  
 
“Det smarta delningskonceptet kring utlåning av gratis släpvagnar är en fantastisk “Add on-
tjänst”. Dessutom är Freetrailers elektroniska låslösning Freelock en bidragande orsak till att vi 
har ingått ett partnerskap.  Freelock gör det enkelt och bekvämt för kunderna att boka och 
avhämta släpvagnen, precis när det passar dem - och den flexibiliteten vill vi gärna erbjuda våra 
kunder” säger Kedjechefen Tommy Fougner, Järnia Outlet i ett uttalande.  
 
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare 
E-post: asd@freetrailer.com 
Telefon: +45 42 90 90 98 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna 
en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 
procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full 
flexibilitet. 
 
Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan 
starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos 
ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där 
förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av 
konceptet utgör den andra. 



 
Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har 
Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-
plattform. 

 


