
 

                                     Projekt OMAN.  

FMI Europe-Friskonomen AB fick på mässan i Erbil i Irak en order från Universitetssjukhuset i 

Oman, och har nu levererat 1 st massagefåtölj Fuji Cyber Relax till Universitetssjukhuset i Oman. 
Bjarne karlsson 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 samarbetet med musikterapi med 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 Lilla Edet i Sverige. 

 



 

FMI Europe-Friskonomen AB 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 kontakt med återförsäljare från Dubai som 

säljer i Quatar, Förenade Arab Emiraten, Saudi Arabien.    

Det diskuterade även 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 diskuterades 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. 

 

 

https://www.facebook.com/Fujicyberrelax/photos/pcb.654125151360825/654113384695335/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795836020452324&set=pcb.795838650452061&type=1

