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En intressant marknad för Gasporox, men där Gasporox idag ännu inte är representerade är dryckes-
branschen. Det finns ett stort behov av kvalitetskontroll på fyllda tillförslutna flaskor med vin, öl, och 
annan dryck. Kvalitetskontrollen säkerställer att flaskorna är gastäta och korrekt trycksatta samt 
innehåller rätt gas i headspace. Gasporox har för avsikt att marknadsföra sina produkter och teknologi 
till denna marknad och har som ett led i detta under september besökt mässan Drinktec i München. 

Drinktec

Gasporox strategi är att arbeta med de ledande aktö-
rerna inom respektive marknadssegment. Det är därför 
av hög vikt att sätta sig in i marknaden och dess aktörer 
innan kundprojekt påbörjas. Framförallt är det viktigt att 
förstå vilket kundvärde våra produkter kan ge. På mäss-
san fick vi positiv respons från ett flertal stora aktörer. 
Planen är nu att påbörja specifika kundprojekt med ma-
skintillverkare under hösten. Vi hoppas att under nästa 
år kunna följa upp med mer information om utveckling-
en av detta marknadssegment.

Drinktec är den största mässan fokuserad på dryckes-
branschen och täcker framtagning, fyllning, paketering 
samt marknadsföring av dryck samt flytande livsmedel. 
Dryck omfattar bland annat vin, öl, vatten som alla hade 
egna paviljonger på Drinktec. Mässan hade 1 700 utstäl-
lare och 76 000 besökare. Drinktec går var fjärde år. 
För mer information se www.drinktec.com

http://www.drinktec.com
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Anneli Friberg - styrelseledamot sedan 2017

Anneli kan du kort beskriva dig själv och din bak-
grund?
Jag är civilingenjör och är idag affärsområdeschef på 
Software Point AB, ett internationellt företag verksamt inom 
mjukvara och informationssystem för laboratorier till indu-
strier inom bl.a. förpackning, livsmedel och läkemedel men 
även för sjukvårdssektorn och universitet. Med erfarenhet 
från att ta en produkt från idé och genom utvecklingsstadiet 
till lyckad kommersialisering ser jag att min bakgrund och 
kompetens kan gagna Gasporox verksamhet och framtida 
utveckling.

Vad med bolaget tyckte du var intressant och som 
fick dig att acceptera uppdraget?
Jag såg ett litet dynamiskt bolag med stora möjligheter. 
Gasporox teknologi och produkter ligger i framkant och 
har många användningsområden på en växande marknad. 
I kombination med kompetent och engagerad personal så 
såg jag mycket bra förutsättningar för att bolaget skulle bli 
framgångsrikt.
Jag ville vara med på resan och stödja så att Gasporox pro-
dukter och integrerade lösningar kom ut på en större mark-
nad med god lönsamhet.

Du har nu efter några månader i styrelsen fått en mer 
fullständig bild av bolaget och dess verksamhet. Hur 
ser du på Gasporox möjligheter att lyckas kommersi-
ellt med sina produkter?
Gasporox har redan många bra affärsrelationer och lyckade 
leveranser och kundprojekt, och jag ser att framgångarna 
väcker stort intresse för företaget. I mötet med nya kunder 
ska vi nyttja de goda referenser företaget har och poängte-
ra hur användandet av Gasporox produkter och lösningar 
gagnar kundernas verksamhet. Gasporox teknologi kan 
skapa stora kundvärden flera led framåt i värdekedjan - kva-
litetskontrollen av förpackningarna förbättras kraftigt och 
dessutom till en lägre kostnad för producenten än med 
dagens teknik. Med de högkvalitativa produkter som Gas-
porox utvecklat och med den positiva feedback befintliga 
kunder ger så ser jag alla möjligheter för att framtida kun-
der ska se det stora värdet av produkterna och att Gasporox 
kommer att lyckas kommersiellt. 

Vad ser du som det viktigaste du kan tillföra Gas-
porox med din bakgrund och erfarenhet?
Som ett första steg har jag tillsammans med ledningen in-
itierat arbetet med att ta fram ett koncept för after-sales till 
befintliga kunder som innefattar support, service och re-
servdelar. Genom detta ser vi att vi kan knyta kunden när-
mare Gasporox. 
Att arbeta strategiskt för att utveckla långsiktiga och lön-
samma affärsrelationer baserat på förtroende och värde. 

Hur ser du på styrelsens roll för att driva på utveck-
lingen av bolagets verksamhet?
Att ha fokus framåt. Att lägga tid på framtidsfrågorna och 
på analyser av trender och förändringar i marknad och om-
värld. Att fatta beslut som stödjer affärsverksamheten. Med 
fyra ledamöter i styrelsen har vi möjlighet att fatta snabba 
beslut så att verksamheten kontinuerligt kan rulla på utan 
att frågor och beslut dras i långbänk. Kontinuerlig uppfölj-
ning av beslut och dess genomförande. Stötta verksam-
heten så att den följer fastslagen strategi och föreslå föränd-
ringar eller anpassning baserat på förändringar i marknad 
och omvärld.

Vad är den viktigaste frågan som styrelsen har på sitt 
bord just nu?
Synliggöra värdet av Gasporox produkter och dess möjlig-
heter för marknaden.
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Processen med kundprojekt /OEM avtal

Gasporox primära affärsmodell är försäljning genom OEM-avtal till ledande aktörer inom olika mark-
nadssegment. Att etablera löpande OEM-avtal sker genom betalda kundprojekt mot potentiella 
OEM-partners, d.v.s. integratörer. I kundprojekten utvecklas nya applikationer och Gasporox sensor 
kundanpassas enligt integratörens behov. Denna modell ger Gasporox möjlighet att utvärdera integra-
tören och bygga en långsiktig relation till kunden. Nedan presenteras en översikt hur denna process 
från kundförfrågan till slutgiltigt OEM-avtal typiskt kan gå till.

Gasporox arbetar idag med flera aktörer som befinner 
sig i olika faser i den beskrivna processen. Aktörerna 
finns inom olika marknadssegment och att ta sig ige-
nom processen tar uppskattningsvis ett år men varierar 
från kund till kund. Med den erfarenhet som skapas från 
tidigare kundprojekt blir Gasporox nedlagda tid för att 
genomföra ett kundprojekt kortare över tid. 

Ny kund

Kundprojekt

Integreringsprojekt

OEM-avtal

Definierar kundcaset avseende kundens behov och förpackningstyp. Intressanta parametrar är för-
packningens form och material, vilka gaser och gaskoncentration som ska mätas i förpackningen, vilka 
tröskelvärden som ska kvalitetssäkras, samt hur lång mättid sensorn har för att ge en 100%-ig kvali-
tetskontroll. 
Kunden skickar normalt provexemplar av sin förpackning och Gasporox genomför en första alfa-studie 
där första proof-of-principle redovisas.

Gasporox genomför kundfinansierat mätprojekt där sensorn optimeras beträffande mätgeometri, in-
ställningar etc. för den specifika förpackningen. Utförliga testmätningar genomförs för att säkerställa att 
sensorn uppfyller kundens krav och behov. Gasporox lämnar projektrapport till kunden där testresultat 
samt eventuell optimering eller anpassning som krävs för kunden beskrivs.

Gasporox sensor anpassas till kunden och utvärderas i kundens miljö. Exempel på sensoranpassning-
ar är exempelvis infästning för kundens maskin eller protokoll för dataöverföring. Installationsprojekt 
innehåller ofta tester hos kunden direkt i deras förpackningsmaskin för att utvärdera sensorn i sin rik-
tiga miljö.

För den slutgiltiga sensorn tecknas ett leverantörsavtal med integratören vilket  ger återkommande 
intäkter.

Order på kundprojekt kommuniceras normalt inte då 
ordersumman inte anses väsentlig. Målet är att ha star-
ka aktörer inom olika segment och långvariga återkom-
mande leverantörsavtal med bred täckning på markna-
den.
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Katarina Svanberg, medgrundare av Gasporox samt 
styrelseledamot i dotterbolaget GPX Medical AB har till-
delats SPIEs ärofyllda guldmedalj för sina insatser inom 
biofotonik. SPIEs guldmedalj har delats ut 40 gånger se-
dan 1979 men bara till män så Katarina Svanberg är den 
första kvinnliga forskaren som får denna medalj.  Katari-
na Svanberg har under sin forskningskarriär arbetat med 
optiska tekniker för bland annat cancerdiagnostik och 
har tidigt utvärderat olika tekniker i kliniska studier med 
god framgång. Katarina Svanberg verkar idag som pro-
fessor både vid Lunds Universitet samt vid South China 
Normal University i Guangzhou, Kina.

Katarina Svanberg tilldelas guldmedalj

Nästa investerarbrev kommer i november.

 
Gasporox medverkar vid Aktiespararnas Stora Aktiedagen på She-
raton Hotel i Stockholm den 13 november 2017. Stora Aktieda-
gen ger mindre och noterade bolag möjlighet att presentera sin 
verksamhet och träffa intresserade investerare, både privata som 
yrkesmässiga. Gasporox presentation kommer också att sändas 
live via webben. 
Anmälan till Stora Aktiedagen sker på Aktiespararnas hemsida.

Gasporox presenterar på
Stora aktiedagen13 nov

SPIE är en internationell ideell förening för optik och fo-
tonik som grundades 1955 för att främja utvecklingen av 
ljusbaserad teknik.

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter

