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AV-lösningar för alla mötesrum
Audicom erbjuder heltäckande AV-lösningar för alla företag med mötesrum.
Ett samtal räcker.
Audicom är partnern på resan hela vägen
– från idé till färdig och väl fungerande anläggning.
– Vår fördel är att vi erbjuder allt inom segmentet; från basprodukter som pennor, sudd
och blädderblocktavlor till avancerad high
tech för kongressanläggningar. Vi har även
egen tillverkning och produktutveckling samt
installation, service och support inom företaget. En kontakt räcker för
våra kunder, säger säljare
Samuel Wijk.

klockrent. Det är raka rör hela vägen och Audicom är bra på att finna nya lösningar som
passar oss som kund, förklarar Stefan Nöjd,
fastighetsansvarig.

Driver utvecklingen framåt

Audicoms produkter har alla en sak gemensamt – fulländad design, flexibilitet och användarvänlighet.
– Företaget har alltid präglats av stor innovationskraft och hela tiden utvecklat sortimentet för att kunna erbjuda lösningar som
fyller den funktion kunderna
efterfrågar oavsett om det gäller små grupprum eller större
förklarar säljare PatAudicom är hörsalar,
rik Rydén.
Made in Sweden
Mottot: rätt utrustning till
bra på att finna nya
Audicom har erfarenhet
rätt pris i rätt tid; säkerställs
av ljud- och bildkom- lösningar som passar genom att företagets säljare
munikation sedan 1938. oss som kund
alltid presenterar minst tre
Ett helsvenskt marknadsolika produktförslag i olika
ledande företag som allt
nivåer med bibehållen funkmer ser sig som en europeisk spelare. Nyligen
tion.
öppnade företaget även filialkontor i Tyskland
Audicom erbjuder även fem års garanti på
och England.
egenutvecklade och egenproducerade pro– Vår långa erfarenhet ger oss hög trovärdukter.
dighet. Vi skapar långsiktiga affärsrelationer
och håller, i ett kreativt partnerskap, en dialog
Stark utveckling
med våra kunder för att garantera att den av
Audicoms långsiktiga satsning att erbjuda
oss framtagna och producerade utrustningen
kvalitet, kunskap och unika produkter till
uppfyller de krav kunden ställer. Vår profesrätt pris i rätt tid gör att företaget har en utsionella support är uppskattad och gör att kuntalad målsättning att inom fem år uppnå en
derna slipper onödiga konsultkostnader.
fördubblad omsättning med bibehållen lönsamhet.
Levererar till HP
Audicom är sedan flera år certifierade enEn kund som övertygats om Audicoms fördeligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO
lar är Hewlett Packard Sverige AB som anlitar
14001 och ISO 9001.
företaget för att leverera kompletta AV-lösBland företagets kunder kan nämnas förningar till sina konferens- och mötesrum på
utom Hewlett Packard, Atlas Copco, Coop,
kontoret i Gårda.
FMV, Microsoft, OMX, Posten, SEB och
– Samarbetet och utrustningarna fungerar
Skanska.

”

Hewlett Packard Sverige AB i Göteborg har valt Audicom som totalleverantör av AV-lösningar
till mötes- och konferensrum. På bilden Samuel Wijk och Patrik Rydén från Audicom samt
Stefan Nöjd, fastighetsansvarig för Hewlett Packards Göteborgskontor.

Tel: 031-748 19 90 • info@audicom.com • www.audicom.com

Branschens bästa servicebolag

Bygger från grunden

Målsättningen är klar: Volvo Truck
Center ska bli branschens bästa servicebolag.
– Vi fokuserar nu hårt på kundnyttan, bekräftar Gerth Andersson,
försäljningschef Volvo Truck Center
i Göteborg.

JA Bygg & Anläggning AB är det
lilla företaget med det stora företagets kompetenser.
Därför klarar man även det
omfattande om- och nybygget vid
Lackarebäcksmotet.

Volvo Truck Center, ägt av Volvo Lastvagnar AB, verkar efter ett genomarbetat koncept där goda och vidgade kundrelationer
skapas genom kontinuerlig utveckling av
företagets produkter och tjänster.
– Vi kan erbjuda flera mjukvarutjänster
som lastbilskortet, serviceavtal, on lineoch telematiktjänster. Vårt kundoriente-

rade koncept genomsyrar hela vår verksamhet från försäljning till service. Vi
ska alltid kunna överträffa våra kunders
förväntningar.
Volvo Truck Center erbjuder fordon
i alla storlekar från lättare lastbilar till
tank- och kranbilar.
Volvo Truck Center har bra affärsrelationer med såväl HML som Mölndals
stad.

Tel: 031-58 80 00 • Fax: 031-58 10 60
gerth.andersson@se.volvo.com

Tioårsjubilerande JAAB har etablerat sig
som en erkänt duktig och kvalitetsmedveten entreprenör framför allt inom markoch anläggningsarbeten. I stark konkurrens med de stora entreprenörerna erhöll
företaget det stora uppdraget att förändra
Lackarerbäcksmotet med ny bro över
Mölndalsån, ombyggt vägkryss, ny gata
upp mot Lackarebäcksbron och nybyggda
buss- och spårvagnshållplatser.
– Vi har lång vana att samordna, driva

och genomföra stora projekt, även om det
här är det största i företagets historia,
säger Andres Albo, som äger företaget
tillsammans med Eskil Johansson.
Förutom Mölndals stad är även Vägverket, Trafikkontoret Göteborg, HSB
och Familjebostäder stora beställare av
JAAB:s tjänster.

Tel: 031-40 47 60 • Fax: 031-40 34 70
Mobilnummer: 0709-25 47 66
E-post: andres.jaab@telia.com

Vad har AF och AFF

Haga-Mölndal
Lastbilcentral
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SAS, LBI, APR, GRUS, AAS, FAS?
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Varför behöver Du veta något om det?
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www.tidning.net
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