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Freemelt expanderar och utser agent i Turkiet

Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar 
för en snabb tillväxt inom 3D-printing, sluter avtal med en av Turkiets ledande återförsäljare, 
InfoTRON. Detta är ytterligare ett steg mot fortsatt global expansion och tillväxt av Freemelts 
forskningsmaskin, Freemelt ONE.

Svenska Freemelt tar 3D-skrivandet till en ny nivå. I Turkiet finns både avancerad tillverkningsindustri 
och forskning, varför detta är en mycket intressant marknad att etableras på. Agenten InfoTRON har 
varit aktiva på 3D-marknaden sedan 1994 och är en av de största återförsäljarna i Turkiet.

”Vi ser att vår forskningsmaskin, Freemelt ONE, har en stor kommersiell potential och att vi ligger i 
framkant i utvecklingen. Med en ny agent på en ny marknad ser vi goda chanser till en utökad 
försäljning” säger Ulric Ljungblad, VD för Freemelt.

Forskningsmaskinen Freemelt ONE skapar stor nytta för Freemelts kunder – både vad gäller teknik 
och material. Exempelvis är volfram, titan och koppar högaktuella material på marknader inom 
forskarvärlden såväl inom flyg- och försvarsindustrin som medicinteknik.

”Detta skapar nya förutsättningar för att framöver skriva ut produkter på ett kostnadseffektivt sätt 
och till en jämn och hög kvalité som tidigare saknats i Turkiet”, säger Ulric Ljungblad.

”Vi följer vår strategi för snabbare sälj- och expansionstakt och har nu ingått avtal med vår första 
agent och har stora förhoppningar på detta samarbete” säger Peter Jain, global försäljningschef.

För mer info om InfoTRON: ,infoTRON – 3D Technologies

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Ulric Ljungblad, VD
ulric.ljungblad@freemelt.com
073-984 00 12

Om oss

Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar 
för en snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi – 
som redan börjat säljas – tar 3D-printingen till en ny nivå och ger nya förutsättningar att skriva ut 
produkter på ett kostnadseffektivt sätt och till en jämn och hög kvalité som tidigare inte varit möjlig. 
Genom att man valt en open source-lösning skapas förutsättning för en kraftig tillväxt och Bolaget 
kommer framöver expandera mot tillverkande marknader. Läs mer på www.freemelt.com.
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