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Free2move is a global provider of wireless technology offering innovative new communication devices and systems. Handsfree duplex 

communication has the potential to revolutionize the sports market. Free2move will launch products with unique properties for this market, 

starting with HIOD One. 

The plan 
•  HIOD One evaluation kit in May 

•  Product launch in June 

•  Launch in Europe during 2011 

 

HIOD One vinner ISPO Award 2012 
HIOD One är stolt vinnare av ISPO Award 2012. Priset är kopplat till världens största 
sportmässa, ISPO Munich, som i år pågår den 29 januari till den 1 februari i München, 
Tyskland.  
 
Free2move, Halmstad, 2012-01-25: Det prestigefyllda 
priset ISPO Award tilldelas i år HIOD One.  Den 
internationella juryn, bestående av journalister, 
återförsäljare, idrottare och designers från nio olika länder, 
valde mellan 262 tävlingsbidrag. Baserat på kriterierna 
innovation, design och funktion valdes HIOD One som 
vinnare i sin kategori, Performance Accessories Hardware. 
ISPO är en mycket tongivande mässa där över 2000 
utställare presenterar sina sportprodukter för drygt  
80 000 besökare från hela världen.   
 
”Vi är mycket stolta och glada för denna fina utmärkelse. Det är ytterligare ett kvitto på att 
satsningen på HIOD One är rätt. Vårt mål är att ge sportanvändaren, här cyklisten, en helt ny 
upplevelse av kommunikation på användarens villkor. Efter mycket fin feedback och intresse 
från media världen över utöver detta pris ser vi nu fram emot försäljningsstart under mars 
månad. Tillsammans med våra distributörer och återförsäljare kommer detta att bli en succé”, 
säger Free2moves VD Pelle Wiberg. 
 
HIOD One är världens första sportkommunikator. Användarna kan prata med varandra på flera 
hundra meters avstånd över Bluetooth. De kan även koppla sina mobiltelefoner till HIOD One för 
att kontrollera samtal, strömma musik och se sin cykeldata (till exempel hastighet, distans, tid 
etc.). Välkommen att besöka oss på ISPO i hall B4, monter 244.  
 
 

 
    Kontakt: 
    Louise Wandel    
    louise.wandel@hiodsport.com 
    +46 702 207892 
 
 
 
 

 
Webb: www.hiodsports.com  
Videoklipp: www.youtube.com/hiodsports  
Om ISPO: www.ispo.com/munich  
 
 
 
Om Free2move 
Hiod utvecklas av Free2move i Halmstad som är en global leverantör av trådlös teknik. 
Free2move tillhandahåller nya innovativa kommunikationsprodukter baserade på den trådlösa 
tekniken Bluetooth®.  www.free2move.se  
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