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Freetrailer Group A/S och ILVA A/S ingår ett viktigt partnerskap 
 
Freetrailer Group och den rikstäckande möbelkedjan ILVA inleder ett nytt partnerskap där 19 av 
inredningskedjans 42 varuhus kommer att utrustas med nya gratis släpvagnar från Freetrailer. 
 
Danska konsumenter kan redan från sommaren 2021 boka och hämta släpvagnarna på 19 nya platser 
när det nya partnerskapet mellan Freetrailer Group och ILVA A/S träder i kraft. Totalt kommer 57 nya 
släpvagnar att finnas tillgängliga vid 19 ILVA-varuhus, spridda över hela landet, från Frederikshavn i norr 
till Falster i söder.    
 
För Lars Larsen GROUP-ägda möbelhuskedjan innebär avtalet att deras kunder ännu enklare kan handla 
och hämta varor.  
 
På ILVA sätter vi alltid kvalitet, service och rådgivning först, och med ett nytt partnerskap med Freetrailer 
kan vi dra en tjock linje under service. Avtalet gör det ännu enklare för våra kunder att handla hos oss 
och ta hem varorna samma dag. Freetrailer-konceptet är välbeprövat, och eftersom det bygger på 
appbaserad självbetjäning är det enkelt för konsumenterna att boka, hämta och lämna släpvagnarna 
själva, precis när det passar dem. Med det nya avtalet ser vi fram emot att göra vardagen lite enklare för 
våra kunder i samarbete med Freetrailer, säger René Flemming, försäljnings- och marknadschef på ILVA. 
 
Thomas Munksgaard, Country Manager på Freetrailer Danmark, välkomnar det nya samarbetet med 
ILVA, som är en spännande partner med många varuhus över hela landet: 
 
”Vi har många års erfarenhet av släputhyrning, men det är fortfarande lika spännande när vi ingår nya 
samarbeten. ILVA är en fantastisk ny partner där vi kan förvänta oss att användare gör stora inköp och 
därmed har ett stort transportbehov. Därför är det rimligt att vi finns där, och vi ser fram emot att rulla ut 
konceptet – och släpvagnarna – tillsammans med ILVA, säger Thomas Munksgaard. 
 

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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