
NIRA Dynamics får pris från Frost & Sullivan 

 

NIRA har fått ett prestigefullt pris från Frost & Sullivan för leverans av bästa kundvärde inom 

däcktrycksövervakning 2013. Frost & Sullivans oberoende analys av marknaden för 

däcktrycksövervakningssystem visar tydligt att NIRA Dynamics insats resulterar i ovärderliga bidrag 

till att sänka siffran för antal döda i trafiken, minska bensinförbrukningen och därmed spara pengar 

för både biltillverkare och konsumenter. 

NIRA Dynamics AB är en världsledande leverantör av avancerade indirekta TPMS. Marknaden för 

TPMS generellt och speciellt indirekta TPMS utan trycksensorer monterade i däcken förväntas ha en 

tvåsiffrig tillväxttakt de kommande åren, huvudsakligen drivet av lagstiftning som gör TPMS-

installation obligatorisk i de största personbilsmarknaderna såsom USA, EU och Kina.  

Några citat from Frost & Sullivans rapport, som kan laddas ner från NIRAs hemsida: 

http://www.niradynamics.se/resource.php?tag=FS_BPA_2013 

“De flesta leverantörerna strävar efter att säkerställa att TPMS möter lagkraven. Frost & Sullivan 

lyfter fram att NIRA Dynamics gör betydligt mer än vad som krävs för att säkerställa att NIRAs system 

uppfyller lagkraven, speciellt genom att ta kundnyttan hos slutkunden i beaktande samtidigt som 

man levererar en kostnadseffektiv lösning.” 

“TPI är den lösningen på marknaden som borgar för ett lågt antal falsklarm och missade detektioner, 

och TPI finns idag i över 5.5 miljoner levererade bilar.  Detta är en enorm framgång för en 

organisation som inte säljer ett eget elektroniskt stabilitetssystem (ESC), eftersom de flesta ABS och 

ESC systemtillverkare även offererar ett eget däcktrycksövervakningssystem. Drivna av en ständig 

vilja att förändras till det bättre, förväntas NIRA utöka sin marknad till fler fordon i Europa, Kina och 

så småningom till resten av världen.” 

Priset speglar tydligt NIRAs strategi att offerera den bästa möjliga produkten och servicenivån på 

marknaden till sina kunder.  

Frost & Sullivan är ledande konsulter inom industri-, teknologi- och marknadsundersökningar. Varje 

år belönar de företag som presterat exceptionellt inom olika industri- och marknadssegment, med 

deras prestigefulla pris för bästa praxis. 

 

 


