
Vi säljer och levererar i coronatider
Trots att världen verkar gå på sparlåga säljer och levererar Zoomability fortfarande sin Zoom Uphill®. Senaste veckan har vi fått en order
från Sverige och två från Australien. Det kommer också kontinuerligt förfrågningar från intresserade kunder.

Hos Ferex, som bygger våra Zoomar, har man insatsvaror och personal för att kunna leverera de beställningar vi får in.

Totalt sett är det är det dock betydligt lugnare i Europa och USA, varför vi säljer lite färre Zoomar än plan. Förhoppnings kommer vi igång i
normal takt i slutet av Q3.

Ser man på antalet smittade och döda i covid-19 så pekar bägge kurvorna glädjande nog nedåt i de flesta EU-länder. Vi får hoppas att de
inte vänder upp igen, även om risken finns att det kommer en andra och tredje våg.

Likt många andra bolag i dessa tider har vi en starkt belastad likviditet, men med de åtgärder vi vidtagit, och kommer att vidta, räknar vi
med att kunna stå väl rustade när det hela är över.

Inget i vårt fundament har ändrats. Zoom Uphill® är fortfarande en mycket konkurrenskraftig produkt på en stor marknad. Våra planer att
flytta hopmonteringen till Västerås fortgår.
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Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de
nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men
även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock
och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och
stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark
och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad
rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 


