
Det är viktigt att personalen är delaktig i
informationsflödet. Därför provar vi nu
ett nytt grepp som vi hoppas ska leda till
att informationen på ett bättre sätt ska nå
ut till ALLA i organisationen.Vi kommer
varje månad att skicka ut en folder med
månadsinformation till alla anställda.
Detta för att du skall känna till och vara
delaktig i vad som har hänt eller skall
hända i glasbranchen samt inom Sam-
glas. Välkommen till första numret.

Samglas Göteborg!
Från och med den 1 Juli 2007 har vi skrivit
avtal med två nya medlemmar inom Samglas
och detta i Göteborg. De två företagen är Sör-
gårdens glas i Mölndal (blivande Samglas
Mölndal) och de jobbar ca 73 % med bilglas
och 27 %  med planglas. Det andra företaget är
Kålltorps glasmästeri i Göteborg (blivande
Samglas Göteborg) och jobbar ca 90 % med
planglas och 10 % med bilglas. 

Årets Glasmästeri!!
Kålltorps glasmästeri blev vald till årets glas-
mästeriföretag av glasbranschföreningen på en
kongress i Stockholm i Maj. Ett stort grattis!

Servicedepå i Kista.
Den 2 April 2007 slog
Samglas Kista upp dör -
rarna till sin nya service-
depå (Isa fjordsgatan 25,
08 – 444 19 90) Kista är
en filial till Samglas

Bromma, så även här är Jörgen Lorentzen
ansvarig. De jobbar uteslutande med bilglas.
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Dags för ny
företagspresentation
Snart kommer vår nya fina företagspresenta-
tion. Tjugo sidor tjock, späckad med vackra
glasbilder och information om våra olika
affärsområden, där varje affärsområde har ett
eget uppslag. Det perfekta imageredskapet för
att sprida vårt budskap till viktiga kunder.
Samtidigt som broschyren kommer också en
ny hemsida att lanseras, i samma linje som fol-
dern. Detta sker direkt efter industrisemestern. 

Annonskampanj 
i Sportbladet
Under fem tillfällen under våren och somma-
ren kommer vi att ha en annons i Sportbladets
extrabilaga som heter ”allsvenskan” och kom -
mer ut på lördagar. Du finner den högst upp
till vänster på första sidan.

.

If-upphandling
uppskjuten
I maj månad fick vi reda på att if skjuter på
upphandlingen på bilglas till slutet av oktober.
Orsaken är tidsbrist. Det tidigare avtalet gäller
tills vidare.

Vi satsar på
radioreklam
Som du säkert redan har hört, har vår kampanj
i reklamradion börjat. Den startade den 17
april med 16 spottar à 20 sek per dag. Fyra oli-
ka budskap; stenskott, golf, hockey VM och
semester. Radiospottarna ska framförallt verka
varumärkesstärkande. Reklamen kommer att
gå under april, maj, juni, augusti samt under
september. Det verkar som om det ger effekt.
Vi har bl a märkt en ökad trafik på hemsidan. 

Tejpa så det syns!
Vi har tagit fram en ny tejprulle där man har
möjlighet att ha loggan, servicedepå samt
respek tive telefonnummer. Ronny har skickat
ett mail om detta tidigare, så finns det intresse,
kontakta honom. Rullarna kostar 25.50 kr st
och du måste beställa minst 100 st per order-
tilllfälle.

Netshoppa!
Efter sommaren kommer vi att ha en upp -
daterad netshop, där vi har tagit bort en hel
del produkter, men vi kommer samtidigt att
lägga till mycket nytt som tex: larmdekaler,
nyckelkvitton, p-biljettshållare, p-skiva (liten,
som klistras fast som en larmdekal). Nämnda
 produkter kommer märkas med en tydlig    Sam -
glaslogga samt telefonnummer till respektive
servicedepå.



Sportiga Samglas.
Under hela hockeysäsongen i Allsvenskan hade
vi en samglasskylt på SSK’s samtliga hemma-
matcher, Djurgården hockeys hemmamatcher,
AIK fotbolls hemmamatcher samt på en massa
andra evenemang. Målsättningen är att synas
där det finns folk och där vår målgrupp finns.

Samglas är med 
när det händer.
Under derbyt den 23 april när AIK och
Hammarby mötes på Råsunda så syntes vår
skylt mycket väl med direksändning i Canal
plus, Sportnytt samt TV Sporten under kväl -
len samt vid åtta tillfällen på morgonnyhe-
terna. Lägg därtill exponeringar i lokal TV vid
sex tillfällen. Skylten var även med på TV4
sporten vid spelarintervjuer. Den 25 april hade
vi en skylt på globen på genrepet mellan Sveri-
ge och USA inför hockeyVM.

Bättre fönster
med Samglas & SP
Samglas Täby/Samglas Sollentuna hade en
annons under vecka 19 i lokaltidningen där vi
slog ett slag för vår kunskap inom fönsterglas
och fönstermontage. Samannons med SP.



Stenskottsfolder
skall sälja Samglas
Vi kommer inom kort att åka runt till alla
medlemmar och leverera en nyframtagen sten-
skottsfolder som du kan dela ut eller ha
 stående på kunddisken. Den kommer även att
finnas på t ex OKQ8, Statoil, Shell samt på
försäkringsbolagens Drive in besiktningar. Alla
medlemmar får 1000 st exemplar vardera. Fler
kan beställas genom Ronny.

Annonskampanj 
i tidningen City.
Vi kommer att köra en central annonsering i
gratistidningen City under åtta tillfällen under
sommaren. Annonserna kommer att vara
kvarts- alternativt  åttondelssidor. Budskapet
kommer att vara stenskott och inredningsglas.

Uppdaterad 
hemsida
Vi kommer att lägga upp två nya flikar på vår
hemsida. Den ena skall heta ”vårt koncept”
som beskriver hur Samglas startades och hur vi
fungerar inom gruppen, med syfte att intresse-
ra nya medlemmar att gå med. Den andra fli-
ken heter ”marknadsavdelningen” med text om
hur marknadsavdelningen jobbar, hur vi
marknadsför oss osv. Därtill kommer Ronnys
och Anders telefonnummer samt emailadresser
att finnas där.

Ordspråket
Det svåraste med att göra bra affärer, 

är att avstå från de dåliga. 

Simon Spies


