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Ökad försäljning av konsumentversionen av Dosell
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att de ökade marknadssatsningarna har gett goda resultat. 
Redan första veckan av TV-reklam såldes de 50 Doseller apoteket hade i lager på apoteket.se.

Idag skeppades nya Doseller till Apoteket och de håller fortsättningsvis daglig lagerbevakning, för att 
motverka att detta problem inte uppstår igen. Kampanjerna med TV-reklam på flera kanaler kommer 
att pågå i minst tre månader. I samband med det kommer även flera marknadsaktiviteter att ske.
 

”Läkemedelsrobot är ett helt nytt begrepp och Dosell är den första konsumentversionen 
på marknaden. Felmedicinering är ett stort problem i samhället och vi behöver få alla 
medvetna om hur behjälpt man faktiskt blir av Dosell. Vi har fått respons av flera som 
börjat använda Dosell att de inte har förstått hur man har kunnat vara utan en 
läkemedelsrobot. Med detta så kommer vi öka våra kampanjsatsningar samt lansera 30 
dagar nöjd kundgaranti. Garantin innebär att kunden kan lämna tillbaka Dosell om man 
inte är nöjd inom 30 dagar och få pengarna tillbaka ”. Säger Anders Segerström, VD på 
iZafe Group.

Länk till reklamfilmen: https://vimeo.com/684223960
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se
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