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Qbrick tecknar videoshoppingavtal med Polarn 
O. Pyret AB

Qbrick AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal avseende videolösning online med det 
ledande kvalitetsvarumärket för barnkläder Polarn O. Pyret. Avtalet omfattar Qbricks samtliga 
lösningar för videoshopping dvs. ”live”, ”live on tape” samt ”on demand”, som inleds med en 
testperiod. Qbricks teknik kommer att integreras i Polarn O. Pyrets befintliga e-handelslösning. 
Affären, som har en begränsad inverkan på Qbricks finansiella ställning, är av strategisk vikt för 
bolagets fortsatta satsning på videoshopping.

Fredrik Fagerlund, VD för Qbrick, kommenterar:
 
”Vi välkomnar Polarn O. Pyret som ny kund inom videoshopping. Vår gemensamma grundsyn på 
kvalitet oavsett om det avser kläder eller teknik borgar för ett gott samarbete. För Qbricks del är 
avtalet ett bevis på att vår breda videoshoppinglösning attraherar stora och välkända varumärken.”
 
Heli Fleetwood, Marketing Director för Polarn O. Pyret, kommenterar:
 
”Vi är glada att kunna testa videoshopping tillsammans med Qbrick, en lösning som ger oss 
möjligheten att starta och testa i en mindre skala. Vi får så många frågor från kunderna och ser fram 
emot att kunna dela vår expertis genom LIVE videoshopping. ”
 
Om Polarn O. Pyret
Polarn O. Pyret startade år 1976 med viljan att göra kläder som låter barn vara barn. Idag har de 
över 40 år i branschen och är det ledande kvalitetsvarumärket för barn i Sverige, och säljs på flera 
marknader världen över. Polarn O. Pyret gör kläder som tål att älskas, tvättas och slitas. Och som 
till slut kan ärvas vidare till nästa barn, och nästa. Det kallas design som håller. För mer information 
gå in på www.polarnopyret.se
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget 
tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera 
live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan 
engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar 
idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och 
koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.
 

http://www.polarnopyret.se
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För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com
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