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B r a v i d a + S a m g l a s = S a n t
Vi har nöjet att meddela att vi i dagarna skrivit avtal med Bravi-
da. Bravida är ledande konsulter inom ett flertal områden, bl a
ventilation och värme & sanitet. Därtill sköter man ett stort
fastighetsbestånd där vår kompetens passar väl in. Vårt glasavtal

gäller Sthlm, Göteborg, Eskilstuna, Uppsala, Enköping. Sträng-
näs servar Eskilstuna och Bro servar  En köping i övrigt så
fanns vi perfekt på övriga orter.  Vi riktar ett stort TACK till
Lasse Åberg på Samglas Kungsholmen som initierat affären.

Mer i detta nummer:
• Fyra nya depåer!
• Samglas Mölndal sålt.
• Nyanställd försäljningschef
• Skadeanmälan på webben!
• 90% återinvesteras i marknadsföring!



Nya marknadsföringsgrepp inför hösten.

90% återinvesteras i marknadsföring

Vi kommer under hösten att prova ett nytt grepp i form av event-
marknadsföring. Alla detaljer är ännu inte spikade och vi väntar på
en del tillstånd. Så snart detaljerna är spikade, kommer vi bjuda
in alla som arbetar med stenskottslagning att delta i eventet. 

Information om detta kommer separat.
Du kommer under hösten att kunna se och höra vår reklam

i samband med Djurgårdens och Södertäljes hemmamatcher i
ishockey samt IFK Göteborgs hemmamatcher i fotboll. Dels
i form av arenareklam och dels i form av aktiviteter på jumbo -
tronen. Naturligtvis så fortsätter vi även med den uppskattade
radioreklamen i radio (mix Megapol, Vinyl, Rockklassiker
Studio 107,5)

Vi har hittills under året investerat 90% av medlemsföretagens
avgifter i marknadsföring. Det är en extremt hög siffra och svårt
att finna någon organisation eller företag som ens ligger i närhe-
ten. Vi kommer under sista kvartalet att åka ut och besöka varje
medlemsföretag och redovisa individuella siffror för just din

depå. Hur mycket du betalat och exakt hur de pengarna investe-
rats. Detta kommer sedan att redovisas i slutet på varje år så att
du får en exakt bild av kostnaderna i förhållande till vad du fått
tillbaka. Detta tror vi mycket på och tror att det kommer att bli
ett uppskattat inslag. 

Som ett led i vår strategi att förstärka vår position på marknaden har vi nöjet att välkomna Per Törnquist som
ny försäljningschef i Samglas AB. Per arbetade tidigare som försäljningsansvarig hos Pilkington i Stockholm
och då uteslutande med planglas. Han har även tidigare meriter från inredningsbranschen. Per tillträdde sin nya
tjänst 2008-09-02.

Nu kan ni eller era kunder ladda ner skadeanmälan direkt på vår
förstasida. Perfekt för kunden att kunna fylla i innan han kommer
in butiken. Den fungerar också alldeles utmärkt att maila.

Hej kollegor! Som ny försäljningschef känns det hedrande och roligt att få vara delaktig i Samglas och vara med att utforma
framtiden.  Det börjar direkt med en spännande höst där vi skall bli en ännu offensivare aktör mot marknaden. Dels vill vi
 utöka etableringar geografiskt, men också fokusera på att bygga vårt varumärke och aktivt jobba med försäljning för våra

 medlemmar, både lokalt och i ett rikstäckande perspektiv.  Vi ses snart, hälsar
Per Törnquist

Nyanställd försäljningschef

Skadeanmälan direkt på nätet!

I samband med Hanvikendagen den 6 september, och invig-
ning av nya ishallen (Fontanahallen) deltog Samglas Tyresö på
en utomhusmässa tillsammans med 25 lokala företag. Det var
ett stort intresse och många besökare. Konferencier var
Peppe Eng, känd från TV4. 

Invigning av ny ishall

Den 1 oktober tappade vi tyvärr en medlem. Thomas
Pfizter, ägare till Samglas Mölndal, ville gå i pension
och sälja bolaget och gav oss erbjudandet om att
 förvärva företaget. Styrelsen tackade nej med moti -
veringen att vi även fortsättningsvis vill växa med
motiverade franschisetagare som äger och driver sina
egna företag, och att centralt äga företag inte ingår i
vår strategi. Thomas låter dock meddela att han är
mycket nöjd med vad Samglas har levererat. Ryds har
förvärvat bolaget.

Förlust av medlem



Inredningsglas är idag oerhört populärt. Med all

rätt, vill vi passionerade glasälskare påstå. Att

använda glas istället för traditionella byggnads -

material höjer värdet och fördjupar estetiken i

boendet. Går du i glastankar, kontakta Samglas

glasmästare. Vår gedigna erfarenhet av inred-

ningsglas har lärt oss att det endast är fantasin

som sätter gränser för vad som går att göra.

www.samglas.se
info@samglas.se

älskar du också glas?

H E L A  D E N N A  S I D A  Ä R  E N  A N N O N S



Samglas Uppsala:  Hellgren & Andersson i Uppsala blir Samglas Uppsala from 2008-09-01. Depån som drivs av Christer
& Nicklas Hellgren ligger på Mästargatan 10, 753 23 Uppsala. Du når dem på tel 018-695 150. Vi är glada över att ha  lyckats
knyta ett av Uppsalas största glasmästeri till vår organisation och ser fram emot att jobba med ännu en ny ort. Uppsala har
varit en vit fläck på Samglaskartan och nu bygger vi vidare på vår geografiska expansion.  

Samglas Haninge: Bilvårdsteknik i Haninge AB blir Samglas Haninge med omedelbar verkan. En depå som alltid har legat
mycket långt framme i sitt servicetänkande med högsta kvalitet som mål.

Samglas Tyresö: Rehnglas i Tyresö blev Samglas Tyresö 2008-07-01. Företaget som drivs av Lars-Erik & Anders Rehn ligger
på Industrivägen 14, 135 40 Tyresö, tel 08-798 90 94. Ett glasmästeri som går i bräschen gällande arbetsmiljö och ändamål-
senliga lokaler.

Samglas Järna: Jims Glas i Järna blev Samglas Järna 2008-07-01. Depån som drivs av Jim Dekkert ligger på Snickar - 
vägen 2, 153 35 Järna, tel 08-551 742 79. Ett mycket fint glasmästeri i helt nybyggda egna lokaler som är anpassade efter
bil & glasmästeriverksamhet in i minsta detalj. 

Uppsala och Tyresö har varit vita fläckar på Samglaskartan och med Järna bygger vi vidare på vår väg nedåt i landet. 
Detta sammantaget gör oss 27 servicedepåer starka och redo att möta nya utmaningar!

Kloka ord (2 stycken denna gång)

Marknadens signaler ljuder alltid högre än förnuftets röst.
Vinst på bekostnad av anseende måste bokföras som förlust.

Nya medlemmar i Samglas!

skaffa dig en partner

som utvecklar och 

marknadsför ditt företag

ökar din lönsamhet och

vidgar dina vyer?

Bli medlem i Samglas? Kontakta:

Anders Jensen 0707-27 34 80 

anders.jensen@samglas.se 

el. Per Törnquist 0706-52 85 84

per.tornquist@samglas.se

Sveriges snabbast växande kedja av fristående glasmästerier


