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deWiz Väljer Sigma Som Teknisk Partner
För att Revolutionera Marknaden För
Golfträningshjälpmedel
deWiz är en ny kroppsburen teknik som påskyndar inlärningen genom att ta
bort gissningar kring förbättringar av användarens golfsving. deWiz
patenterade teknologi levererar svinganalys med hjälp av högprecisionsdata
och 3D-analys, som fångas upp genom det lätta armbandet, samt ger
omedelbar återkoppling som hjälper till att ändra svingen för att förbättra
konsekvent resultat. deWiz inlärningsstimuli gör att hjärnan snabbt kan
programmera om en motorisk inlärning av en golfsving, förstärka goda vanor
och identifiera var och när en sving kommer på avvägar. Som en diffrentiator

och innovatör har deWiz djärva planer på att revolutionera
golfträningsmarknaden med en unik kroppsburen teknologi som fungerar
som både en svingmodifierare och en analysator.
“deWiz tar nästa steg på vår resa, och efter en liten lansering av vår produkt
till 100 tidiga användare denna vår, förbereder vi oss för vår internationella
lansering denna sommar. Vi vet att Sigma kommer att fortsätta påskynda
utvecklingen av vår produkt och optimera den så att vi bättre kan tjäna våra
kunder genom att hjälpa dem svinga, känna och förbättras snabbare”, säger
Markus Westerberg, CTO på deWiz Golf.
Omfattningen av partnerskapet mellan Sigma och deWiz kommer att
innehålla vidareutvecklingen av hårdvara och mjukvara för smarta
kroppsburna enheter. Efter lanseringen i sommar kommer Sigma-teamet
också stödja deWiz i R&D-aktiviteter för att förbättra produkten och optimera
servicestabilitet och noggrannhet på data.
Toni Risteski, VD på Sigma Technology Software Solutions, kommenterar: “Vi
är stolta över att bli en teknisk partner till deWiz och tillsammans leverera en
produkt som förväntas chocka marknaden. Dagens golfare kommer få
möjlighet att uppnå ännu bättre resultat inom en kortare tidsram tack vare
”datadrivna” övningar med den här enheten, som är så liten som en vanlig
klocka.” Toni kommenterar vidare detaljerna i partnerskapet: ”Vi har gedigen
erfarenhet av utveckling av mjukvara och mobila enheter för konsumenter
och företag. För att utnyttja vår förmåga att förnya, skapa och utveckla
smarta kroppsburna produkter samarbetar vi med Sigma Connectivity design
house.”
“Vi har redan börjat arbeta med Sigma på en mängd nya funktioner som
kommer höja upplevelsen av deWiz för våra användare. När detta väl lanseras
kommer utvecklingsarbetet fortsätta driva vårt momentum efter att vi
avslutat vår investeringsrunda på mer än 5 millioner USD för serie A, för att
stödja vår nuvarande strategi för marknadsföring och uppskalning av
personal”, säger Christian Bergh, VD och medgrundare av deWiz.

För mer information, kontakta Toni Risteski, VD på Sigma Technology
Software Solutions, toni.risteski@sigmatechnology.se, +46 706 184 503. Eller
David Schaefer, kommunikationschef, deWiz, David@dewizgolf.com, +46 702
877 637

Om Sigma Technology
Sigma Technology Group, en del av Sigmagruppen, är ett privatägt globalt
teknikkonsultbolag med verksamheter runt om i Sverige, Ungern, Kina, Norge
och Ukraina, samt en global leverantör till Europa, USA och Kina. Sigma
Technology Group erbjuder spetskompetens inom systemutveckling,
produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, i form av
expertkonsulter, offshore-leverans och utvecklingsteam.
För fullständig information, se sigmatechnology.se
Sigma ägs av Danir AB och har ungefär 3,600 anställda och ett nätverk av
partners i nio länder.

Om deWiz
Golfträningsplattformen deWiz har utvecklats av före detta European Tourproffset, PGA of Sweden-certifierad instruktör och författare om motorisk
inlärning, Markus Westerberg, och entreprenör och teknikföretagsledare
Christian Berg. Med en svenskutvecklad och producerad produkt fokuserar
deWiz på uppdraget att hjälpa golfare runt om i världen att öka sin njutning
av spelet genom innovativ teknik som påskyndar inlärningstakten. deWiz
revolutionerande kroppsburna teknik levererar banbrytande ögonblicklig
feedback, som är baserad på en vetenskaplig metod för att bryta cyklar inom
motorisk inlärning och driva golfare att förbättra sig snabbare.

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders
konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett
brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 600
medarbetare i nio länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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