
Första Frankrike-leveransen för Intuitive Aerial AB
Bolaget har fått en order värd 520 kSEK från Louma Systems. Ordern från Louma Systems gäller Intuitive Aerials senaste produkt - NEWTON
S2 4K och blir Bolagets första leverans till Frankrike. 

“Vi har under en längre tid arbetat för att etablera oss på den franska marknaden. Att vi nu fått vår första order från en fransk aktör är positivt
eftersom det kommer synliggöra NEWTON och bidra till att etablera vårt varumärke inom fransk TV-produktion”, säger Robin Kahlbom, vd på
Intuitive Aerial AB. 

Bolaget har tidigare meddelat att påbörjad användning av bolagets produkter inom en ny geografisk region är en strategiskt viktig händelse
då det bidrar till relevant och ökad exponering mot fler potentiella kunder inom regionen.

Louma Systems utvecklar och tillverkar produkter samt erbjuder tjänster till film- och TV-branschen.  2005 vann Louma Systems en OSCAR,
“Academy Award of Merit”, för sin produkt “The Louma Crane”. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av
rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på
uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta
gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part.
Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade
bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med
närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm
sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.


