
Nybagt topchef i Shape Robotics lander
eksklusivaftale med Rumæniens største
forhandler af IT og elektronik
Danske Shape Robotics har indgået en treårig distributionsaftale med
Altex, Rumæniens største IT- og elektronikforhandler. Aftalen sikrer
dermed Shape Robotics særstatus som eneleverandør af flere
uddannelsesteknologier, herunder robotter, 3D printere, VR-briller samt
software til sprog- og fysiklaboratorier.

Shape Robotics udpegede i starten af marts ny CEO André Fehrn til at stå i spidsen for
leveringen af den allerede udmeldte milepælsordre på de første 100 Smartlabs ud af i alt 1175
SmartLabs til det udvidede rumænske skolesystem. Nu har den danske EdTech-virksomhed
indgået en rammeaftale med IT-virksomheden Altex, der er Rumæniens største IT- og
elektronikforhandler med fysiske butikker spredt over hele landet.

Dermed får børsnoterede Shape Robotics med den nytiltrådte CEO André Fehrn i spidsen en
aftale med Rumæniens største forhandler af IT og elektronik til en forventet værdi på 35 mio.
kr. hen over de næste tre år.

“Vi har oplevet en massiv nyhedsinteresse omkring vores SmartLabs og det har åbnet helt nye
døre, og nu underskriver vi en kæmpe aftale med Rumæniens største IT- og
elektronikforhandler med en forventet værdi på et tocifret millionbeløb, som samtidigt gør os til
eksklusiv leverandør af flere uddannelsesteknologier til Altex,” siger CEO i Shape Robotics,
André Fehrn, der ser frem til endnu engang at servicere det hurtigt voksende
uddannelsessystem i Rumænien.

Rumænsk gigant satser på dansk EdTech til private forbrugere

Rumænske Altex satser stort på direkte salg af uddannelsesteknologi til skolevæsenet og kan
med Shape Robotics som partner adressere det voksende kommercielle marked for moderne
uddannelsesteknologi.

Altex omsætter årligt for mere end 7 milliarder kroner via fysiske varehuse samt online salg og
beskæftiger mere end 4000 ansatte. Derudover driver Altex kreditselskabet Credex.

“Udover at vi forventer at skulle levere 1.175 SmartLabs i Rumænien, får vi nu en kæmpe
elektronikkæde som samarbejdspartner, som skal booste vores direkte salg til skoler. Med
denne aftale åbner der sig nu en helt ny afsætningskanal, som giver os direkte adgang til både
skoler og uddannelsesinstitutioner, som på sigt også kan udvikle sig til et direkte salg til private
forbrugere,” siger CEO André Fehrn.

Altex har dedikeret et kompetent salgsteam på 10 personer, som trænes af Shape Robotics, til
at afsætte uddannelsesteknologi direkte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Salgsteamet
kommer til at stå for etablering af lokale kundekontakter, logistikstyring og garantier og bliver
ansvarlige for den vigtige løbende kundesupport. På sigt er det hensigten, at Shape Robotics



også skal kunne sælge de anerkendte Fable-robotter og anden undervisningsteknologi direkte
til forbrugere (B2C).

Dansk teknologi forløser europæisk efterspørgsel efter ny
uddannelsesteknologi

Som allerede udmeldt skal Shape Robotics hen over sommeren 2022 levere og implementere
100 Smartlab-undervisningslaboratorier med en samlet faktureringsværdi på ca. 60 millioner
kroner til Rumæniens skolesystem.

Som et led i Rumæniens ”Recovery and Resilience Plan” er der på den rumænske finanslov
afsat mere end tre milliarder euro til investering i uddannelsesteknologi. En del af dette budget
er afsat til implementering af 1.175 SmartLabs. Men derudover får skolerne også allokeret
budgetter til IT-indkøb, der kan hjælpe med at reducere elevers frafald fra skolen, hertil er der
afsat omkring 20.000 euro pr. skole. Alene i aldersgruppen 10-14 år er der en million
rumænere, og med Shape Robotics effektive indlæringsteknologi kan unge uanset akademisk
udgangspunkt nu få mulighed for at udvikle færdigheder inden for programmering og
teknologiforståelse på den lokale skole.

“Cirka 3.500 skoler i Rumænien er kvalificeret til at få allokeret et seriøst budget særligt
øremærket uddannelsesteknologi og derfor er vækstpotentialet for vores løsninger
indiskutabelt. Mange virksomheder forsøger lige nu at komme bedst ind på det rumænske
marked, og derfor er vi stolte af at lande en aftale så tidligt i forløbet med den absolut største
og mest indflydelsesrige IT- og elektornikforhandler i landet,” siger CEO André Fehrn og
understreger det kæmpe potentiale i Rumænien.

Rumænien sigter efter blive et europæisk skoleeksempel på, hvordan fremtidens europæiske
generationer uddannes i teknologiforståelse for at etablere fremtidens arbejdspladser og styrke
Europæisk konkurrencedygtighed.

“Unge mennesker vil i vores SmartLabs have langt bedre mulighed for at skabe sig en karriere
i teknologisektoren og sikre Europæisk konkurrencedygtighed i en fremtid, hvor forståelse af
teknologi er hovednøglen til at opretholde konkurrenceevne og skabe vækst og velstand.
Samarbejdet med Altex omkring frafaldsprojektet vil tilsvarende hjælpe de elever, der er på
kanten af skolesystemet, med at få sig en uddannelse og en bedre fremtid,” afslutter CEO
André Fehrn.

Shape Robotics har nu etableret solide partnerskaber og indgået langsigtede
distributionsaftaler med både det offentlige og det private digitale undervisningsmarked i en
folkerig nation, der satser stort på at opdyrke IT-kundskaber som en essentiel del af landets
langsigtede undervisningsstrategi.
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