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Gasporox förstärker inom livsmedel - Utökar
säljteamet
Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en
dedikerad säljare.
Gasporox förser både läkemedels- och livsmedelsindustrin med unika lösningar för
kvalitetskontroll av förpackningar med fokus på läkemedelsindustrin där tekniken är
rekommenderad för vissa förpackningar. Under 2022 påbörjar bolaget en satsning även mot
kvalitetskontroll inom livsmedelsindustrin. Ett första steg i denna satsning är rekryteringen av en
säljare helt dedikerad för livsmedelsmarknaden.
Den 11 oktober tillträdde Niklas Bohlin rollen som Sales Manager Food, vilket innebär att hans
fokus kommer att vara försäljning av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin.
Niklas kommer närmast från en befattning som Försäljningschef med ansvar för Norden på Micvac
AB och han har mångårig erfarenhet av teknisk försäljning inom livsmedelsindustrin.
VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Vi välkomnar Niklas Bohlin till vårt team och ser att vi genom denna rekrytering kan vidare satsa på
livsmedelsindustrin. Niklas kommer med sina erfarenheter av teknisk försäljning inom
livsmedelsindustrin kunna bidra mycket till Gasporox affärsutveckling för livsmedelsmarknaden och
han kommer bland annat att arbeta med att bygga upp ett distributörsnätverk för våra produkter. Jag
ser fram emot att få inleda vårt samarbete och tillsammans ta ytterligare steg framåt på Gasporox
resa.”
För mer information, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD
ml@gasporox.se
Gasporox i korthet:

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser
läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget
läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder,
kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad,
fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox
grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical AB (publ), som arbetar utveckling av laserteknik för
medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox
aktieägare i augusti 2020. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.
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