
HEARING IS BELIEVING! - INBJUDAN TILL LIVE DEMO AV AIFITOGETHER 

Den 15 juni bjuder Sound Dimension in till en världspremiär, exklusivt för investerare. Över tio smarta 
telefoner kopplas ihop till en unison kör med hjälp av Sound Dimensions unika AiFi-teknologi. Det handlar 
inte bara om ett bättre ljud, utan om att skapa en oslagbar ljudupplevelse genom utnyttjandet av artificiell 
intelligens.

17:30 Välkommen -  inledande demonstrationer

18:00 Lansering: Den första demon av AiFiTogether med över tio enheter inkopplade parallellt. 
Vi visar också det kommande AiFi Insides potential

18:30 Presentation av bolaget: Uppdatering om vår kommersiella strategi, som snart kommer att 
rullas ut
Demonstration av Ankers 4K Laser-projektor som är utrustad med AiFi Sound Technology

19:00 Mingel och 1:1-demonstrationer

Plats: Takterassen STIM-huset, Hornsgatan 103, Stockholm
När: Onsdag den 15:e juni från kl. 17:30 då vi bjuder på tilltugg och något att dricka
Anmälan: Obligatorisk. OSA: Senast den 13:e juni, via mail till: connect@sounddimension.se

Varmt Välkommen!

Bästa hälsningar,

Thomas Bergdahl VD
Sound Dimension AB 
Mobil: +46 76-601 05 31
https://sounddimension.se

Vi säger “Hearing is believing!” och börjar med en demo i Stockholm 
onsdagen den 15 juni, följt av liknande event i Malmö och Köpenhamn. 
Under demon visar vi, för första gången, vår kommande app AiFiTogether, 
vårt första steg för att göra AiFi till morgondagens de facto-standard för 
ljudupplevelser – precis som Bluetooth, Dolby och Spotify är i dagens 
miljardindustri. Förutom att lyssna till vår kör, kommer vi att berätta om 
hur och varför vår teknologi ska bli en naturlig del i användandet av våra 
telefoner och plattor – oavsett var, hur och när vi vill lyssna. Och om hur vi 
parallellt bygger en licensaffär med tillverkare och varumärken som vill ta 
nästa steg i utvecklingen för ljudupplevelser. 
 
AiFi från Sound Dimension finns på riktigt. Nu och idag. Vill du ha ett första 
smakprov? Titta då på vår video här. 
 

Program:

mailto:connect@sounddimension.se
https://sounddimension.se
https://www.youtube.com/watch?v=lit-oKDA5-c

