
Ökad efterfrågan i Australien
Sedan 2014 har Zoomability sålt Zoomar i Australien via vår distributör GMS Rehabilitation. Det har inte blivit fler än 18 st fram till i år, men
under första halvåret 2020 har efterfrågan ökat betydligt.

När det gäller vår tillgängliga marknad begränsas den i många länder av det socialförsäkringssystem som finns när det gäller förskrivning
av hjälpmedel till personer med funktionsvariationer. Det innebär att de flest som har en Zoom måste betalat den med egna medel. Så har
det varit i Australien också, vilket gjort att marknaden inte varit så stor.

Sedan början av 2018 har det dock blivit en ändring på det. En av våra kunder har fått ett prejudicerande domslut med sig som gör det
möjligt att få en Zoom Uphill® genom det statligt ”National Disability Insurance Agency”. Så här står det i beslutet; “Instead of funding a
Glide Centro, Mr Munday is to receive funding to purchase a Zoom ATV with a speed inhibiter preventing it from travelling more than 10
kilometers an hour”, dvs en “nedtrimmad” Zoom då den normal går i 20 km/h.  

Det här öppnade givetvis marknaden för oss, men fram tills nu har det ändå varit lite trögt då man trots domen måste skicka in en speciell
ansökan och motivera varför man vill ha en Zoom. Av tradition är en elrullstol standard i Australien och många andra länder inklusive
Sverige.

Det tar därför lite tid innan våra potentiella kunder blir varse att de faktiskt kan få en Zoom Uphill om de har en tillräckligt bra
överkroppsfunktion, vilket många har.

I alla händelser ser vi en större efterfrågan från Australien och två nya Zoomar kom fram förra veckan med båt, vilket innebär att 5 st sålts
där i år, och enligt GMS ser de ett behov av 6-8 Zoomar till under 2020. Men domslutet medför givetvis att det finns möjlighet att sälja betydligt
mer framöver i landet "down under, hur många är dock svårt att säga.

Vi ser nu också Australien som en prioriterad marknad tillsammans med USA, Sverige, Norge,Tyskland, Nederländerna och Italien. Totalt
säljer vi vår Zoom Uphill® till 16 olika länder.
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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. 


