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Intellego får genombrottsorder i Kina värd EUR
60 000
Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har fått en första betydande order
på EUR 60 000 från det kinesiska företaget Bai Ming Hui Lighting Co., Ltd som är en ledande
distributör av ljusprodukter i Kina. Ordern avser sex olika dosimetrar som ska levereras inom
kort. Ordern innebär också att Intellego bekräftar den strategiska satsningen på
Kinamarknaden.
Bai Ming Hui Lighting Co., Ltd är en ledande distributör av olika ljusprodukter i Kina. De har testat
och kvalitetssäkrat Intellegos dosimetrar och kommer nu marknadsföra dem på den kinesiska
marknaden.
– Den kinesiska marknaden för dosimetrar är en av världens största och vi har flera pågående
diskussioner. Vi har en unik teknik som är väldokumenterad, för flera aktörer är vi de enda i världen
som kan leverera en teknik som är anpassade för dem. Det känns också mycket bra att få denna
genombrottsorder så snabbt efter att vår nya medarbetare David Chen börjat, säger Claes Lindahl,
vd på Intellego Technologies.
Om Intellego Technologies UVC dosimetrar
UVC dosimetrar används bland annat av hälso- och sjukvården för att verifiera att ytor har utsatts
för tillräcklig energi i form av ultraviolett ljus för att döda bakterier, virus och sporer. Dosimetern,
när den utsatts för ultraviolett ljus, ändrar färg, vilket ger användarna ett enkelt, effektivt och
snabbt verktyg för att säkerställa tillräcklig desinfektion.
Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Lindahl, VD Intellego Technologies AB
E-post: claes.lindahl@intellego-technologies.com
Telefon: +46 735 344 634
Om oss

Intellego grundades 2011 och har sedan dess vuxit till att bli världsledande inom fotokromatisk
indikatorteknik, föredragen av forskare och tillverkare och används i branschapplikationer över
hela världen. Med dess patenterade fotokromiskt bläck som ändrar färg baserat på exponering för
ultraviolett strålning eller specifika ämnen, producerar Intellego dosimetrar av högsta kvalitet i en
mängd olika format och anpassade alternativ för att möta de ständigt utvecklande behoven hos
tillverkare av ultravioletta enheter och slutanvändare.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se
Intellegos webbplats https://intellego-technologies.com/
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Denna information är sådan information som Intellego Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2021-08-12 17:15 CEST.
Bifogade filer

Intellego får genombrottsorder i Kina värd EUR 60 000

Intellego Technologies

Mäster Simons Väg 15

170 66 Solna

