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Freetrailer Group A / S och Føtex utökar sitt samarbete  
 
Freetrailer Group och livsmedelskedjan Føtex utökar det samarbete som ingicks i december 
2020 och Freetrailers service kommer i framtiden att finnas tillgängligt hos 18 Føtex-varuhus. 
 
Partnerskapet mellan Føtex och Freetrailer ingicks i december 2020 genom ett test hos Føtex-
varuhusen i Haderslev och Fredericia. Samarbetet har redan visat sig vara en stor framgång och 
parterna har kommit överens om att utöka samarbetet med ytterligare 48 trailers på 16 nya platser. 
Nästan alla nya Føtex-varuhus som kommer att erbjuda Freetrailers service finns på Jylland och Fyn, 
medan Føtex i Ringsted och Nykøbing Falster hittills är de enda varuhus som erbjuder tjänsten på 
Själland.  
 
Philip Filipsen, koncernchef för Freetrailer, välkomnar det utökade samarbetet med Føtex, vilket passar 
perfekt in i planerna för ytterligare expansion av Freetrailer i Danmark. 
  
”Det är mycket glädjande att samarbetet med Føtex efter bara tre månader har visat sig vara en så stor 
framgång att Føtex har beslutat att utöka samarbetet med oss. Att få en så bra start på ett samarbete 
med en partner som Føtex betyder mycket för oss och vi är mycket stolta över erkännandet som ligger i 
detta”, säger Philip Filipsen 
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
 
Philip Filipsen, Koncern-VD 
E-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85  
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn 
gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas 
förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA, 24Storage och Silvan för att nämna 
några.  
 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full 
flexibilitet och idag har mer än 3,5 miljioner människor använt sig av Freetrailers tjänst. 
  
Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning 
av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av 
konceptet. 
 
Fakta: 
Över 60 samarbetspartner 
Över 350 avhämtningsplatser 
Över 1 800 släpvagnar  
 
Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global 
potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.  
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