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Pressmeddelande 2008-04-18 

 

Enjoy Group AB  erhåller order från Coca-Cola på  patenterade RotoShelf hyllor för kylskåp 
 

Att utveckla produkter och ta patent är i sig en process som tar tid och när produkten är klar för 
lansering så skall den marknadsföras och det är också en process, dessa två processer har tillsammans 

en tidsaxel som man som entusiastisk försäljare ibland har svårt att se. Det man ofta glömmer är att de 
köpare man har också skall övertygas om den framtagna produktens ”förträfflighet och överlägsna 

fördelar”. Man glömmer också som säljare att den köpare man skall övertyga redan har en relation till 
en annan försäljare som man också måste övervinna. 

 
Enjoys RotoShelf hylla som roteras direkt inne i kylen är den enda produkten på marknaden för fyllning 

bakifrån och som har alla hyllorna tillgängliga samtidigt vilket gör att en fyllning av läsk i en kyl 
minskar från 27 minuter ner till 7 minuter per fyllning jämfört med vanlig traditionell fyllning av en 90 

cm bred läskkyl (tester gjorda av bryggeri branschen, kylen fylldes från halvfylld till helfylld i denna 
test).  

 
”Denna första order från Coca-Cola har ett ordervärde på ca 1 miljon vilket är små pengar i detta 

sammanhang men det är inte pengarna som är det viktiga här utan det är att Coca-Cola nu lagt sin första 
ordrar på kylskåp med vår patenterade RotoShelf inredning och det är otroligt glädjande eftersom det 

visar att de insatser vi gjort i produktutveckling och patent på denna produkt är väl investerade pengar. 

Vår orderbok fylls ständigt på och framtiden känns ljus säger VD i Enjoy Group AB, Håkan Sjölander” 
 

 

Kort om Enjoy och Klimasan 
Enjoy är en Skandinavisk leverantör och tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor för den internationella marknaden. Enjoy 

har inom en fyraårsperiod etablerat sig som en ledande leverantör med nya produkter och patent som markerar en ny tidsepok 

inom den kommersiella kylindustrin. Enjoy har sin bas i Bräcke i Jämtland där administration, försäljning och viss tillverkning 
sker. Utveckling av företagets produkter sker i Sarpsborg i Norge, där Enjoy har en modern produktutvecklings avdelning. 

Under 2008 kommer delar av företagets tillverkning att ske i Izmir i Turkiet, där företaget har ett nära samarbete med 

Klimasan, som är en av Europas största tillverkare av kylskåp med varumärkesdekor. Klimasan är börsnoterade på Turkiska 

börsen. Enjoy Group AB är från den 22 maj 2007 listad på AktieTorget. 
Besök gärna Enjoys hemsida: www.enjoygroup.eu och Klimasans hemsida: www.klimasan.com.tr. 

 

 

För mer information kontakta: 

Håkan Sjölander, VD Enjoy Group AB (publ) 

Telefon: 0693 66 13 06 alternativt 0705 944 469 

E-post: hakan.sjolander@enjoysales.se 


