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True Heading AB (publ) säkrar ytterligare
AIS marknad i Sverige.
True Heading har erhållit den andra stora ordern på kort tid på
den svenska marknaden för AIS till Hjertmans AB.
True Heading kommer i januari leverera AIS (Automatic Identification
System) utrustning till den svenska fritidsbåtsmarknaden via Hjertmans
AB som är en av de större återförsäljarna i Sverige för båtutrustning med
butiker runt hela landet. Orden består av olika typer av AIS till fritidsbåtar
ur vårat sortiment och är initialt värd cirka 200 000 kr. Detta är extra
roligt då Hjertmans kommer tillbaka som kund efter ett års uppehåll.
Vårat starka varumärke på denna typ av marinelektronik och god kvalitet
med lång erfarenhet av AIS tekniken är ett av skälen till detta. True
Heading har över 90 % marknadsandel på den svenska AIS marknaden
för fritidsbåtar idag, vilken vi befäst sedan 2007.
”Med Hjertmans som kunder igen når vi geografiskt hela Sverige med
våra produkter och finns åter med i en viktig kanal för distribution till den
svenska fritidsbåtsmarknaden”, säger Anders Bergström, arbetande
styrelseordförande i True Heading AB.
För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910
Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 januari 2017.
True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification
System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk
navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar
och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en
naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om
olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad
navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.
För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

