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Nytt innovativt samarbete och ökat intresse från flera 
detaljhandelskedjor gör att Freetrailer Group A/S öppnar 
kontor i Tyskland 
 
Freetrailers senaste samarbete med det tyska teknikföretaget Nüwiel har redan visat sig 
vara en kraftfull matchning. Den innovativa e-trailern, som nu är en del av Freetrailers 
produktportfölj, har väckt stort intresse hos flera detaljhandelskedjor söder om gränsen. 
Därför öppnar nu Freetrailer ett kontor i Hamburg under oktober 2019. 
 
”Vi är otroligt glada över det intresse som stora detaljhandelskedjor redan visar för vår e-trailer – 
den eldrivna transportlösningen för cykel och de egna benen. Det är därför vi nu har valt att 
öppna en filial i Hamburg”, säger Freetrailers grundare Allan Sønderskov Darré. 
 
I takt med kärnverksamhetens växande omsättning och samarbetet med Nüwiel påbörjas nu 
nästa steg i Freetrailers tvådelade tillväxtstrategi med fokus på att nå fler länder samtidigt med 
fortsatta framsteg på de befintliga marknaderna i Skandinavien. 
 
”Tyskland är ett framtidsorienterat land med en solid teknisk förståelse och som flera gånger varit 
först med att ta till sig nya lösningar. Vi ser därför en enorm potential och är övertygade om att 
detta kommer att bli ytterligare ett steg i rätt riktning på vår planerade tillväxtresa. Tyskland blir 
samtidigt en naturlig språngbräda för vårt vidare inträde på den europeiska marknaden”, säger 
Allan Sønderskov Darré. 
 
Det nya kontoret kommer att öppnas på samma adress som Nüwiel, vilket underlättar ett starkt 
och nära samarbete som främjar utvecklingsprocessen. ”Att dela kontorslokaler stärker vårt nära 
samarbete ytterligare och lägger grunden för kontinuerlig förbättring av vår teknik och 
produktdesign. Freetrailers digitala plattform bidrar till ökad förståelse för hur 
konsumentbeteendet utvecklas, ger tillgång till data och gör det möjligt för oss att komma in på 
den delningsekonomiska marknaden, säger Nüwiels grundare Natalia Tomiyama. 
 
 
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. 

 


