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Hasselblad ingår strategiskt partnerskap med DJI 

Med syfte att skapa synergier mellan två världsledande teknikföretag inom fotoindustrin förvärvar 
DJI en minoritetsandel i Hasselblad.

Hasselblad, världsledande inom högkvalitativa mellanformatkameror, och DJI, världsledande inom innovativ 
flygfototeknik och drönare, annonserar idag ett strategiskt partnerskap. DJI går in som minoritetsägare i Hasselblad. 
DJI tar en plats i Hasselblads styrelse. 

Genom partnerskapet möjliggörs kombinerad teknisk expertis och innovation mellan två, inom sin respektive 
verksamhet, ledande företag. 

”Vi är stolta över att starta ett partnerskap med DJI som har en tydlig tekniskt ledning inom sitt segment,” säger 
Perry Oosting, Hasselblads VD. ”Både DJI och Hasselblad värderar kreativitet och högklassig kvalitet. Vi ser fram 
emot att kunna dela vår tekniska expertis för framtida innovationer.”

”Hasselblad och DJI brinner för att hjälpa kreatörer att med hjälp av innovativ teknik ta sitt arbete till nya nivåer,” 
säger Frank Wang, DJI’s grundare och VD. ”Genom partnerskapet kan vi kombinera våra styrkor för att ytterligare 
utmana gränserna för vad som är möjligt inom fototeknik”

Hasselblad och DJI kommer att fortsätta fokusera på sina respektive individuella strategiska inriktningar och 
tillväxtmöjligheter. Marknadsföring och varumärkesplattform kommer inte att slås ihop. Hasselblad och DJI kommer 
att fortsätta vara två separata varumärken. Hasselblad kommer ha kvar all tillverkning i Sverige, där kamerorna 
tillverkas för hand, och DJI kommer ha kvar sin produktion i Shenzhen, Kina. Partnerskapet befäster ytterligare 
DJI’s ledande position inom professionell kamerateknologi. 

DJI lanserade nyligen ett modulärt kamerasystem som inkluderar Zenmuse X5 Pro och Zenmuse X5 Raw – världens 
första mikro-fyra-tredjedels kamera optimerad för att förflyttas i luften. 

Hasselblad inledde sin historia med kameror för flygfoto. Kameror från Hasselblad har använts i rymden och på 
flera Apollo-uppdrag från NASA. Den första bilden från månlandningen är tagen med en Hasselblad-kamera. Under 
företagets 75-åriga historia har majoriteten av verksamheten fokuserat på traditionella mellanformatskameror och 
fotoutrustning. De senaste åren har Hasselblad även gjort betydande investeringar och produktlanseringar inom 
flygfotografering. Partnerskapet med DJI blir en naturlig utveckling av företaget. 

Göteborg och Shenzhen, 5 november 2015  
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MER INFO 

Om DJI

DJI är världsledande inom utveckling och tillverkning av innovativ kamerateknologi för kommersiell och privat 
användning. Företaget tillverkar högkvalitativa och lättanvända produkter inom flygfotografi och filmskapande för 
kreatörer och innovatörer runt om i världen. DJI har verksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. DJI’s produkter 
används av kunder i över 100 länder, inom film, reklamfoto, byggnation, brandbekämpning, jordbruk och många 
andra områden.  

För mer information, besök DJI online: www.dji.com
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/DJIGlobal
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/DJIGlobal
Prenumerera på vår YouTube Kanal: www.youtube.com/DJI

Om Hasselblad

Hasselblad grundades i Sverige 1941. Företaget är ledande inom tillverkning av mellanformatskameror och objektiv. 
Hasselblads kameror tillverkas för hand i Sverige och är kända för sin ikoniska skandinaviska design, ergonomi, 
kompromisslösa bildkvalitet och höga prestanda. I över ett halvt sekel har Hasselblad-kameror fångat några av 
världens mest ikoniska ögonblick, som exempelvis första månlandningen – och därmed hjälpt oss att genom 
fotografiskt artisteri påverka hur vi ser på världen idag. Godkända av NASA och används av många av världens 
främsta fotografer. 

Hasselblads H kamerasystem, med sin professionella objektivfamilj, är unik och känd som ett av de mest fulländade 
digitala kamerasystem i sitt slag på marknaden idag. Hasselblad var först med att lansera en fullt integrerad 
mellanformatskamera med den senaste CMOS-teknologin: H5D-50c. Det digitala bakstycket till V-kameran, CFV-
50c, har även den senaste CMOS-tekniken likväl som Multi-Shot kameran med 200 Mpix, H5D-200c MS. 

Hasselblad har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, där även all tillverkning sker. Lokala kontor finns i New York, 
London, Tokyo, Paris, Köpenhamn och Hamburg. Distrubutörer finns över hela världen. 

För mer information, besök Hasselblad online: www.hasselblad.com 
Följ Hasselblad på Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official  
Följ Hasselblad på Facebook: www.facebook.com/Hasselblad.official 
Följ Hasselblad på Twitter: www.twitter.com/Hasselblad  
Följ Hasselblad på LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
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PRESSMATERIAL

Denna pressrelease samt bildmaterial finns tillgängligt online i Hasselblads pressrum, press.hasselblad.com. 
Fler högupplösta bilder finns här.

Hasselblad – Första kameran på månen, Apollo 11. 
Foto: Fotograferat av Buzz Aldrin, 1969 med en  
Hasselblad 500 HDC. NASA/Hasselblad.

Hasselblad H System

DJI produkterDJI Inspire Pro på inspelning
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