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Freetrailer Group A/S och IKEA utökar med 12 nya varuhus i Tyskland  
 
Freetrailer Group och IKEA i Tyskland utökar sitt partnerskap med 12 nya upphämtningsplatser 
och inledningsvis totalt 42 hyresprodukter. 
 

Freetrailer Group och IKEA Tyskland utökar nu sitt samarbete i Tyskland med 12 nya 
upphämtningsplatser, där Freetrailers självbetjäningskoncept kommer att vara tillgängligt för IKEAs 
kunder.  

Under de närmaste månaderna kommer IKEAs varuhus i Berlin, Essen, Kaarst, Leipzig, Osnabrück, 
Braunschweig, Wetzlar, Mannheim, Erfurt, Hamburg och Walldorf att kunna erbjuda Freetrailers 
koncept till sina kunder när varorna ska hämtas hem. 

Sedan september 2020 har Freetrailer haft aktiviteter på den tyska marknaden genom samarbetet med 
IKEA i Karlsruhe. I samband med de lättade Corona-restriktionerna har man nu nått en 
överenskommelse om ytterligare 12 upphämtningsplatser, vilket är en bra start för den fortsatta 
lanseringen av Freetrailer-konceptet i Tyskland. 
 
Ralf Stoltz, Country Manager på Freetrailer Tyskland, är glad över det stora intresset för Freetrailers 
självbetjäningskoncept, samt att det finns ett så stort intresse för ett samarbete på de många IKEA-
varuhusen:  
 
”Det är glädjande att så många IKEA-varuhus redan har valt att satsa på Freetrailer-konceptet och 
kunna erbjuda våra självbetjänade transportlösningar till sina kunder. Det är en riktigt bra start för 
Freetrailer här i Tyskland, och det bådar gott för den fortsatta expansionen på den tyska marknaden, 
både i samarbete med IKEA, men också med andra potentiella partners ”, säger Ralf Stolz.  

 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 

Philip Filipsen, VD  
E-post:  pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en 
släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform. Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-
appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 4 
miljoner människor använt Freetrailers tjänster. Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där 
förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering 
av konceptet utgör det andra. 
 
Fakta:  
60+ samarbetspartners 
350+ upphämtningsplatser 
2 100+ släpvagnar 
600 000+ årliga uthyrningar 



 

 

 
Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global 
potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018. 
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