
Tre nya distributörer kontrakterade
Avtal har de senaste dagarna skrivits med tre nya distributörer gällande försäljning av vår terränggående elrullstol Zoom Uphill®.
Det är Distribe Limited i England, MdriveSolution Aps i Danmark och Vasa Handitec Ab i Finland.  

Distribe Limited är ett nytt bolag som kommer bearbeta hela UK, dvs England, Skottland, Wales och Nordirland. Deras VD och grundare är
David Vernon-Henshaw, före detta ”Business Development Manager” på John Preston, ett av de större företagen kring hjälpmedel i UK och
Irland.  David, som är en stark förespråkare av Zoom Uphill, ser Zoomen som en viktig produkt i det nya bolaget som också säljer enklare
elrullstolar och andra mobilitethjälpmedel. Läs mer om Distribe på www.distribe.co.uk.

I Danmark har vi också ett nystartat bolag som ska börja sälja Zoom Uphill®, MdriveSolution Aps. Det har startats av två personer med mångårigt
förflutet inom ABB när det gäller försäljning och support. De ser en stor potential i den växande marknaden för eldrivna mobilitetshjälpmedel och har
många nya idéer kring hur man bäst kan få en så stor bit av kakan som möjligt. Bolaget registreras officiellt den här veckan men de har de senaste
månaderna gjort ett grundligt arbete för att kunna komma igång så snabbt som möjligt. Deras hemsida kommer att lanseras om någon vecka.  

Slutligen så har vi skrivit avtal med Handitec från Vasa. Det är ett bolag som grundades 1995 och kan den finska marknaden mycket bra. Idag säljer
de en rad olika hjälpmedel inklusive enklare elrullstolar, men handikappanpassar också olika fordon. Läs mer om Handitec på www.handitec.fi.

Alla tre marknaderna har tidigare varit i princip obearbetade de senaste 5 åren utan kontrakterade distributörer, men vi har torts det sålt några
Zoomar till både UK och Finland. Den senaste till Finland såldes för övrigt till en kund i Uleåborg för en dryg vecka sedan.

Vi önskar våra tre nya medlemmar i ”Zoom-familjen” välkomna och har stark tro att de ska bli ett viktigt tillskott när det gäller att öka vår försäljning
under 2021 och kommande år, och på så vis hjälpa många personer till ett friare liv.  

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

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. 


