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Shape Robotics A/S indgår eksklusiv distributionsaftale med førende leverandør af
undervisningsmidler i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.

Aftalen gør Raymond Education til eksklusiv forhandler af Fable Robotter i GCC landene (Saudi
Arabien, Kuwait, Qatar, UAE, Bahrain og Oman) samt Libanon.

”GCC-landene satser stort på undervisning og holder sig ikke tilbage fra at investerer i deres børns
fremtid. Derfor er GCC et af de markeder vi har valgt at fokusere på.” siger David Johan Christensen,
CEO i Shape Robotics.

Aftalen ligger i forlængelse af flere andre nyheder fra Shape Robotics i GCC.

”Vi har nu i nogen tid arbejdet på at skabe det rigtige setup i området og vi er meget glade for at det nu
er lykkedes.

I foråret ansatte vi Rob Widger som vores Global Education Director. Rob har tidligere har været Global
Master Trainer hos LEGO® Education, er bosat i Dubai og arbejder dagligt tæt sammen med de lokale
skoler, fx om at skabe undervisningsindhold til Fable. 

I Juni kunne vi således fortælle om samarbejdet med GEMS Wellington International School i Dubai der
er en del af verdens største operatør af skoler fra børnehave niveau til 12 klasse (GEMS Education).

Og nu har vi indgået et partnerskab med Raymond Education der som virksomhed, med deres
produktportefølje og strategi passer perfekt sammen med vores ambitioner i GCC området. 

Ligesom vi investerer i området, har Raymond Education også set det store potentiale og vil investere i
udbredelsen af Fable i GCC, bl.a. ved at ansætte et antal personer som skal fokusere på salget af Fable
og Fable Connect. 

Vi er derfor meget stolte over at kunne byde Raymond Education velkommen som vores nye partner.”
fortsætter David Johan Christensen, CEO i Shape Robotics.

Om Raymond Education

Raymond Education er vokset fra en national berømt familieejet virksomhed til en førende leverandør af
uddannelsesressourcer af høj kvalitet i hele Mellemøsten og den nordafrikanske region. Selskabet blev
stiftet i 1963 og er partner med over 30 internationale mærker og leverer over 12.000 forskellige unikke
varer. Raymond Education leverer et bredt sortiment af produkter til skoler og forældre, varierende fra
skolemøbler, til legepladser og undervisningsrobotter.
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Gå aldrig glip af vigtige nyheder

Tilmeld dig Shape Robotics Investor nyhedsbrev her

Om Shape Robotics A/S
Shape Robotics har på få år opbygget en stærk position på det globale EdTech-marked. Virksomheden
har udviklet Fable, en unik modulær robot, der gør det let og sjovt for børn at konstruere og
programmere robotter. Siden lanceringen af Fable i 2017 er tusindvis af robotter solgt og sendt til
klasseværelser rundt om i verden.

Robotsystemet bidrager til inspirerende undervisning, der er med til at forberede de studerende til en
omskiftelig fremtid, hvor digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering i stadig stigende
grad præger familie- og arbejdsliv. Fable er en modulær robot, som studerende kan bygge på få
sekunder. Robotsystemet er robust og kan bruges til at løse krævende opgaver. De studerende kan kode
Fable, afhængigt af deres erfaring - fra simpel blokprogrammering til kodning i det avancerede Python-
sprog. Fable inkluderer en bred vifte af undervisningsmateriale, udviklet af lærere til lærere. Shape
Robotics tilbyder en komplet undervisningsløsning til uddannelsesinstitutioner fra 3. klasse til
gymnasium og erhvervsskoler.

I 2020 lancerede Shape Robotics telepresence robot-systemet Fable Connect. Systemet gør det muligt
for skoler at få studerende tilbage i klasseværelset ved hjælp af robotten som kommunikationsenhed.
Produktet udvider virksomhedens tilbud og er blevet godt modtaget af de danske skoler. Hundredvis af
Fable Connect-robotter bruges nu på skoler og hospitaler, primært af børn med langvarige
sundhedsproblemer. Markedet for Fable Connect forventes at vokse og blive et vigtigt produkt for
virksomheden i de kommende år.
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