
Zoomability utökar organisationen
Igår, 18 oktober, började vår senast anställda på Zoomability, Mats Östberg. Han kommer bli
ett välbehövligt tillskott för våra planerade tillväxt under 2022, vilket det kapitaltillskott vi fått via
inlösen av TO1 i slutet av augusti nu gör möjlig.  

Mats kommer ha titeln produkt- och servicespecialist, vilket innebär att han kommer att ha
kontakt med distributörer och slutkunder när det gäller tekniska frågor och supportärenden
kring Zoom Uphill®, men också ansvara för order och leveranser och vissa delar av vår ”supply
chain”.

Hans erfarenheter som bland annat projektledare för vindkraftverket och solcellanläggningar
hos Senvion och flygingenjörsprogram på MDH i Västerås, kombinerat med arbete kring
sälj och service för motorcyklar, har givit honom en bred kompetens som vi kommer kunna ha
stor nytta av på Zoomability.

Mats kommer i första hand att rapportera till vår COO Peter Thelin. Peter har för övrigt kommit
mycket bra in i roll, och styr upp en hel del processer som är viktiga för att vi ska kunna
genomföra en stabil och kraftig tillväxt kommande år.  

Det hela gör att vi nu också kommer satsa lite mer på marknadsföring, även om vi inte gasar
på för fullt innan vi har allt på plats någon gång i börja på 2022.

I alla händelser kommer vi vara med på Focus Hjälpmedel som går av stapeln 17-18 november
på Kistamässan. Innan dess kommer vi också 3 november vara med på ett nytt event som RG-
aktivt håller i, den här gången på Bosön.

I USA kommer för övrigt Zoom-USA delta ett stort event för Vietnamveteraner 2-6 november.
Det är för första gången sedan april i år då mycket har ställts in på grund av coronapandemin.
Tyvärr är deltagandet i eventet utan en viktig kugge i teamet som gick bort i covid-19 för ett par
veckor sedan. Det sätter givetvis en sordin på allt, men övriga teamet kommer driva
verksamheten vidare med oförminskad kraft.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961
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Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill®,
anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men
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. 


