
Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal
med m.nu
SecTech bolaget  Sensor  Alarm har  tecknat  ett  samarbetsavtal  med smarta  hem e-handlaren
m.nu. Avtalet innebär att m.nu kommer att marknadsföra och distribuera Sensor Alarms smarta
hemlarmspaket samt de tilläggsprodukter som kan kopplas till plattformen. Samarbetet startar
igång under mars 2022

Sensor Alarm lanserar i mars 2022 sin nya smarta larmplattform som är en anpassningsbar partnerplattform där larminnehållet kan
skräddarsys efter en samarbetspartners kundbehov. Plattformen möjliggör fler typer av samarbeten mot nya kundgrupper och
säljkanaler där retail partners kommer att vara en viktig del av dessa.  Att växa via partners med större medlems- och kundkluster
är en viktig del i Sensor Alarms tillväxtstrategi.

E-handlaren m.nu levererar produkter till det smarta hemmet samt hobbyelektronik till tusentals kunder varje år. m.nu föddes ur
idén att ge människor tillgång till ny spännande teknik och har som målsättning att ha Sveriges nöjdaste kunder samt att fortsätta
vara ledande på den svenska hemautomationsmarknaden. m.nu har ett starkt varumärke och en stor kundbas av lojala kunder
med ett stort intresse för ny teknik .

”Vi är mycket nöjda över samarbetsavtalet med m.nu som är en viktig milstolpe i den fortsatta expansionen där vårt smarta
hemlarm kommer att exponeras mot en kundgrupp med stort intresset för smart teknik. m.nu är en av Sveriges största e-handlare
inom smarta hemsystem och därmed en perfekt distributionspartner för våra produkter. m.nu har inom flera områden bevisat sin
kompetens och distributionskraft så vi ser positivt på vad detta samarbete kan ge för bägge parter, säger Martin Norsebäck VD
Sensor Alarm”  

”Sensor Alarm har tagit fram en spännande produkt som vi tror passar vår kundgrupp utmärkt och är ett bra komplement till våra
övriga tjänster och erbjudanden. Med Sensors plattform kan våra kunder skapa smarta hemsystem i bostäder som saknar fast
internet. Vi vill hjälpa våra kunder i vardagen med smarta hemtjänster och här tycker vi att Sensor Alarm är en mycket bra partner
inom smart säkerhet, säger Fredrik Jensen VD m.nu”

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10/2 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om m.nu, vänliga kontakta:

Fredrik Jensen

Telefon: +46 (0) 70-813 72 37

E-post: fredrik.jensen@m.nu

Hemsida: www.m.nu

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar.
Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla
människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
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