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Freemelt tecknar avtal med TTA, ytterligare en 
återförsäljare i USA

Nasdaq First North-listade Freemelt – ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning 
skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing – ingår avtal med en av de ledande 
amerikanska återförsäljarna inom forskningsutrustning, Technical Training Aids, TTA. Detta är 
ytterligare ett steg i bolagets fortsatta globala expansion av forskningssystemet, Freemelt ONE.

Avtalet är det andra på kort tid till den amerikanska marknaden och har redan resulterat i en 
försäljning av systemet till Georgia Tech. TTA är verksamma i tio delstater i sydöstra USA: Alabama, 
Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee, North och South Carolina.

"Vi representerar de bästa företagen i världen. Vi handplockar dessa företag eftersom de använder 
komponenter av industriell kvalitet. Detta gör det möjligt för studenter att direkt tillämpa kunskaper 
som erhållits inom utbildningen till jobb i sin valda bransch”, säger Travis Coon, vd på TTA.

”Det här avtalet har redan resulterat i den första systemförsäljningen till Georgia Tech som visar 
nyttan med återförsäljare i allmänhet och TTA i synnerhet”, säger Ulric Ljungblad, vd för Freemelt.

Forskningssystemet Freemelt ONE skapar fördelar för Freemelts kunder – både vad gäller teknik och 
material. Till exempel är volfram, titan och koppar mycket intressanta material i det vetenskapliga 
samfundet inom både flyg- och försvarsindustrin samt inom medicinsk teknik.

"Att arbeta genom återförsäljarnätverk utökar vårt nätverk och maximerar antalet säljare som arbetar 
för Freemelt. Vi ser redan nu att avtalet med TTA resulterar i ökat antal leads”, säger Peter Jain, 
försäljningschef på Freemelt.

TTA grundades 1963 och lanserade sin division för industriella kunder, Prototyping Solutions, 2002 
för att utnyttja sina expertkunskaper inom 3D-printing för att betjäna tillverkningsindustrin.

TTA och Prototyping Solutions har sitt huvudkontor i Birmingham, AL. För mer information om 
tekniska utbildningshjälpmedel och prototyplösningar, besök  och www.ttaweb.com www.
prototypingsolutions.com

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
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073-984 00 12

mailto:ulric.ljungblad@freemelt.com


Pressmeddelande
06 maj 2022 07:35:00 CEST

  Freemelt Holding AB Bergfotsgatan 5A 431 35 Mölndal

Om oss

Freemelt är ett högteknologiskt företag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en 
snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi möjliggör 
kostnadseffektiva utskrifter till en jämn och hög kvalité. Genom en open-sourcelösning ges 
förutsättning för en kraftig tillväxt och expansion mot tillverkande marknader. Freemelt grundades 
2017, är listat på Nasdaq First North Growth Markets, har 34 medarbetare, huvudkontor i Göteborg 
och en tillverkningsenhet i Linköping. Läs mer på www.freemelt.com.
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