Irak medicare maj 2014 FMI EUROPE AB i samarbete med
den välkände musikern och basisten Magnus Rosén.

May 2015 deltog FMI Europe AB med Bjarne Karlsson och vår återförsäljare i Irak Beshdar i en
medicinmässa, med läkare och forskare från både Arabvärlden och andra delar av världen. På
samma mässa deltog också Svenska Ambassaden med andra svenska företag.

I samarbete med Magnus Rose’n svensk världskänd hårdocksbasist lanserade vi konceptet kultur
möter industri och hälsa. Vårt samarbete med Magnus Rose’n drog mycket uppmärksamhet bland
gäster och medier. Ett Tv-bolag dokumenterade samarbetet och så många som 1oo miljoner TVtittare såg reportaget i Arabvärlden. Med Gammis nomineringar, Euro awards, Guld skivor,
världsturnéer, Kulturpris och mycket mer, gjorde Magnus Rose’n stor uppmärksamhet på
mässdagarna tillsammans med FMI Europe AB. Genom sitt virtuosa spel på basen kom 4 Tv
stationer dit och filmade Fujiryöki Massagefåtöljer i vår monter med Magnus Rose’ns asspel. Den
största kanalen nådde ut till 100 miljoner tv tittare i Arabvärlden.

3 till 4 dagstidningar var även där och var förtjusta av denna fantastiska innovation mellan musik
och Fujiiryökis massagefåtöljer i hälsans tecken. Här är ett par av artiklarna som kommer från
denna mässan.

Flera sjukhus blev mycket intresserade eftersom ett av dem kunde visa forskningsrapporter på hur
bastonerna påskyndar läkningsprocessen i kroppens celler och basmusik kan sänka smärttrösklar
hos sjuka människor med mycket smärta i kroppen. Vi kommer att få ta del av dessa rapporter.
Kombinationen med Fujiiryökis massagefåtöljer är unik eftersom våra egna erfarenheter
med svenska patienter har kunnat som sänka användandet av sin smärtstillande medicin
och blivit rörligare med hjälp av massagefåtöljen. Personer med svåra kramper i leder efter
stroke har också kunnat bli rörligare i sina leder.

Veckan efter mässan i Irak började ISS sin krigföring i Syrien och Irak, vilket gjorde att
mässan ej kunde följas upp ordentligt på 6 månader, men 2015 har nu processen startat
upp igen!

I Sverige har sedan detta samarbete fortsatt med stort intresse genom bland annat gemensamma
mässor där kultur möter industri och hälsa.

Projekt OMAN.
FMI Europe fick på mässan i Irak en order från Universitetssjukhuset i Oman har nu levererat EC
3800 till Universitetssjukhuset i Oman. FMI Europe och Magnus Rose’n fick också en inbjudan av
Sultanen i Oman från Sultanens universitetsjukhus. Detta gav fin publicitet tidningar och radio i
Sverige även löpsedlar.

Bjarne och Magnus Rose’n var den andra veckan i jan 2015 varit i Oman för att följa upp
Medicinmässan i Irak maj 2014 och den stora uppmärksamheten av Fujiryöki
Massagefåtöljer och basspelandet av Magnus Rose’n.
Bjarne Karlsson och Magnus Rose'n deltog i möten i laboratoriet där massagefåtöljen står.
Magnus spelade live vilket var mycket uppskattat. Detta blev inledningen till ett större
samarbete kring Fujiröikis massagefåtöljer och basmusik i hälsans tecken. Man startade ett
samarbete med oss för att få andra avdelningar att köpa in massagefåtöljer. Damen till
vänster som är vice hälsominister i Oman, var enligt Bjarne mycket lyrisk över konceptet !

Självklart fick Universitetssjukhuset också en present med Choklad i Världsklass från
Emanuel Andre’n Sverige.

FMI Europe är nu Kunglig Hovleverantör till Sultanen av Oman, och Bjarne Karlsson fick en
förtjänstmedalj av Universitetssjukhuset. Bjarne Karlsson är här tillsammans med
Professor Bakkar som beställde den första massagefåtöljen!

Denna innovation spred sig till shejker i Dubai, och efter möten med handelsmän från Dubai och
Bjarne Karlsson och Magnus Rose’n, har nu FMI-Europe återförsäljare från Dubai som säljer i
Quatar, Förenade Arab Emiraten, Saudi Arabien dessutom säljer FMI Europe själva i Oman.
FMI Europe lanserar ett större och återkommande event i Oman, med möjlighet för utställnings
lokaler och försäljning i andan av forskare och doktorer i förtecken av Kultur möter industri och
hälsa. Detta projekt planeras genomföras under en vecka under våren 2015.
En stor konsert i Operahuset planeras längre fram i tiden även detta i Fujiryökis tecken med
Symfoniorkester och ”vår” världsmusiker som spelat med Abba, Diana Ross, Michael Bolton,
Hammerfall m.fl.

