JAYS Headphones bryter ny mark i samarbete med Intersport
Generellt pressmeddelande
Northbaze Group har under åren framgångsrikt distribuerat audioprodukter under
varumärket JAYS Headphones till allt fler konsumentelektroniks detaljister inom främst
Norden. Nu bryter vi ny market i och med vårt nya samarbete med Intersport och tar
steget in i sport- och fritidsmarknaden som vi inte tidigare aktivt arbetat med. JAYS
Headphones och vårt audio-sortiment med fokus på att bringa enkelhet till människors
musikupplevelse passar naturligt in människors behov av att förena träning och musik
under sitt idrottsutövande.
Tillsammans med Intersport bidrar vi till att inspirera fler till idrotten och framför allt
inspirera folk till en kreativ- och aktiv livsstil.
”Otroligt spännande samarbete vi nu inleder med Intersport som vi önskar bygga vidare under
året med mer spännande nyheter på gång”, säger Christopher Danielsson Northbaze Group’s
affärsområdesansvarige för den nordiska konsumentförsäljningen.
”Motion och musik har alltid gått hand i hand med varandra och nu med JAYS som partner
kan vi förstärka vårt erbjudande ytterligare”, säger Fredrik Krantz Category Manager för
Intersport Sverige.

Göteborg den 31:a maj 2021.
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik.andersson@northbazegroup.com
Om Northbaze Group AB
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som
är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och
mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter
samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar
tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande
varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt
föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors
liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.
Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och
funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.
Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.
Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och
telefonnummer +46 31 761 22 30.

