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Milab Microphones tecknar avtal med distributör i Kina
Milab Microphones AB har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för den kinesiska marknaden med
Huahui Audio Technology. Avtalet gäller för alla Milabs mikrofoner och tillbehör.
”Vi är mycket nöjda och stolta över att ha knutit till oss en så stark partner som Huahui Audio
Technology.” säger Thomas Nöjdh, VD för Milab. ”När en stor del av världens mikrofonproduktion sker
just i Kina känns det extra glädjande att vi ser ett så stort intresse för svenska mikrofoner på den
kinesiska marknaden. Vi har blivit informerade om att Huahui gjorde en noggrann genomgång av
exklusiva mikrofontillverkare innan de valde att kontakta Milab. Vår långa historia, starka
produktkatalog och att vi fortfarande tillverkar allt för hand med mycket höga kvalitetskrav var
avgörande för deras beslut.”
Avtalet tecknades i samband med BIRTV‐mässan i Peking i augusti då Huahui även anordnade ett
seminarium med Milabs produkter. Beställningarna lät inte vänta på sig och i Helsingborg går
produktionen för högtryck för att möta den ökade efterfrågan.
Huahui Audio Technology, som grundades 2003, är en distributör av professionell ljudutrustning med
kontor i Peking, Guangzhou och Hongkong. De har på relativt kort tid blivit en tung aktör på den
kinesiska marknaden och har huvuddelen av sina kunder inom radio och TV. Bland de exklusiva märkena
under Huahuis vingar märks exempelvis L‐acoustics, Midas, Adam, Klark Teknik, Focal och nu alltså även
Milab.
Milab Microphones AB är en anrik svensk mikrofontillverkare med en historia som sträcker sig
tillbaka till 1939. Idag producerar Milab högkvalitativa kondensatormikrofoner för både studio‐
och livebruk och företaget har ofta fått internationell uppmärksamhet för sin innovationsförmåga.
All tillverkning sker för hand i Helsingborg och varje mikrofon levereras med en individuell
frekvenskurva. 1997 införde Milab en livstidsgaranti på alla mikrofoner.
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