
Ny återförsäljare i USA och stort intresse i Europa
För en dryg vecka sedan levererades de första två Zoom Uphill till vår nya återförsäljare i Ohio i USA, McCabe Outdoor Mobility. Det är ett
etablerat företag inom mobila hjälpmedel som säljer en rad olika typer av fordon. De ser Zoomen som ett viktigt komplement för att kunna
tillfredsställa en allt större målgrupp av funktionshindrade som utifrån sina förutsättningar vill kunna uppleva naturen.

Under det första event som Zoomen visades upp på var intresset mycket stort, och vi har redan fått en ny order på 5 Zoomar. McCabe
Outdoor ser detta bara som en början och vill nu också utvidga sitt säljområde till gränsande stater.  

Intresset från Europamarknaden är också stort. Det gäller inte bara privatpersoner utan också institutioner och företag som vill göra sina
anläggningar mer tillgängliga för rullstolsburna. I Tyskland har Naturpark Dümmer varit bestyckad med en Zoom under sommaren. Resultatet
har varit så bra att de nu planerar att skaffa fler till nästa säsong.

I Belgien har vi nu en offert ute från vår distributör på 10 Zoom Uphill till ett utomhusmuseum där man vill att även personer med nedsatt mobil
förmåga ska kunna få uppleva museets attraktioner. Vi har också en offert ute till en kommun i Sverige som vill använda Zoom Uphill för att
kunna erbjuda tillgänglighet till kommunens attraktiva naturreservat där man inte kan ta sig fram så enkelt med en vanlig elrullstol.

Vi är övertygade om att marknaden där mobilitetsutrustning köps in för uthyrning av offentlig och företagsanknuten verksamhet kommer att
öka kraftigt. På så vis kan en hittills utestängd kategori av människor få uppleva nya natursköna och spännande platser.

Zoom Uphill är för det ändamålet ett fordon som passar perfekt med sin unika framkomlighet och körglädje. Vi har bara börjat skrapa på ytan
på det nya marknadssegmentet och ser fram emot att fortsätta utveckla det de kommande år.
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Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de
nedre extremiteterna, men som också 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. 


