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Samglas 5:a i bilruteVM
Stefan Bengtsson från Samglas Linköping kom på en fin 5:e plats i VM i bilrutebyte på Glasstec-mässan i Düsseldorf. Grattis!
– Jag är nöjd med min insats, kunde väl ha knipit några poäng till på ett par slarvmissar, men nu försöker jag istället blicka framåt,
för jag ger mig inte med det här. Jag ska försöka kvalificera mig en gång till – för man vill ju vinna, kommenterar Stefan.                    

En Riktig God Jul & Ett Gott Nytt År
önskar Anders, Per, Ronny och Carina.



Vi bygger Samglas varumärke genom idrotten!

Samglas gör reklamfilm.
Under denna säsong av Elitserien i ishockey har vi gjort en reklamfilm som visas på ett antal arenor i samband
med matcher och med inriktning på stenskott.

Nu har vi sedan en tid tillbaka uppdaterat shopen med pro-
dukter. Stenskottsplåster, pennor, biljetthållare, isskrapor,
kuvert, visitkort, keps, företagspresentation (stora & lilla)
etikett: ”Glasskada”, larmdekaler. Ni har även fått info om nya
inloggningar. Ytterligare produkter på gång är arbetsbyxor i
dammodell, arbetsskor (3 st olika), arbetshandskar, nyckel-
kvitto, plastmappar, offertmappar.

Nylansering webbshop!

Den 7:e november slog Samglas Huddinge upp portarna i nya lokaler på
Myrängsvägen 65. Detta firades med mat och dryck för alla besökare. Flera
 leverantörer fanns på plats och intresset var mycket stort. Man erbjöd även fri
stenskottslagning, vilket resulterade i 40 lagningar denna dag. 

Lyckat öppet hus! 

Efter snart fyra månader på Samglas har jag fått massor av intryck och idéer för
att utveckla våra gemensamma affärer i framtiden. Det absolut viktigaste för oss
är naturligtvis att göra våra kunder nöjda med Samglas, oavsett var vi finns i lan-
det. Gällande vår geografiska spridning så är det delvis detta jag har haft i fokus
under hösten, och vi för just nu samtal med ett antal presumtiva medlemmar
runt om i landet. Anledningen till att vi vill sprida ut oss i landet är att Samglas
självklart blir starkare i dialogen med rikstäckande verksamheter, försäkrings -
bolag, leverantörer mm i syfte att generera sysselsättning och rätt förutsättning-
ar för den lokala glasmästaren. Samglas skall vara någon att räkna med, och aldrig
uteslutas i diskussioner gällande glas och glasrelaterade arbeten, oavsett om det
gäller inköp eller försäljning. I nästa nyhetsblad kommer vår VD Anders Jensen
berätta om det gångna året, samt utsikter och reflektioner inför framtiden.

Per Törnquist

Ord från Försäljningschefen.

Avtalet med If gällande bilglas är klart och information har gått ut till samtliga medlemmar. Nya If avtalet

Samglas e vi, samglas e bra…Dessa ljuva toner kommer
framöver även avnjutas av lyssnare i Linköping, Västerås samt
Uppsala. Vi fortsätter också under -09 med Stockholm,
Södertälje, Göteborg, Eskilstuna,

Radioreklam, nu på ännu fler orter!

Nya företagspresentationen är färdig, och finns i två for-
mat. Vi distribuerar ut dessa samt ett ställ för broschyr -
erna inom kort. Broschyrerna finns även på webbshopen. 

För att bli ett framgångsrikt varumärke är det viktigt att vara
nummer ett eller att vilja bli det.

Strävan efter en ledande position är idag helt avgörande för
att kunna överleva dagens tuffa konkurrens och är en enorm styr-
ka. Att vara först behöver inte betyda att man är störst, utan att
man är det varumärket som människor föredrar i en del av en
stad, i en specifik marknadssektor eller när det gäller en specifik
uppgift.

Idrott är ett utmärkt sätt att bygga varumärken genom, och

den största folkrörelsen vi har. Den berör och ger glädje till
många människor på både motions- och elitnivå. 

Ett idrottslags varumärke kan många gånger vara mycket
större än ett företags och ger därför starkare känslor än vad de
flesta företag någonsin tillsammans kan erbjuda. 

Därför kommer vi även under nästkommande år satsa på
 arena reklam och event i samband med olika sportevenemang,
och vi för nu en dialog med Svenska hockeyförbundet gällande
officiellt sponsorskap för Tre kronor.

Glasmästarbroschyr
och minibroschyr.



Samglas Linköping
Bilglas Linköping Åke Bengtsson AB i Linköping är fr o m 081017 medlem i Samglas och blir således Samglas Linköping.
Glasmästeriet drivs av Åke, Leif och Stefan Bengtsson och är beläget på Engelbrektsgatan 18 i Linköping. Ni når dem på
tel 013-31 44 05. Då som nu är allt inom bilrutor deras specialitet. De jobbar även med fönsterglasreparationer, nyglas -
ningar, skyltfönster, isolerglas, plexiglas och glashyllor. Bilglas Linköping är auktoriserat av Glasmästeribranschen som bil-
glasmästeri. De är också Swedac ackrediterade samt kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Samglas Västerås och Samglas Surahammar
Cityglas 2000 i Västerås och Surahammar är fr o m 2008-12-01 Samglas Västerås respektive Samglas Surahammar. Båda Glas-
mästerierna drivs av Niclas Källberg och de jobbar med allt inom planglas. Samglas Västerås ligger på Malmabergsg. 55
i Västerås och ni når dem på tel. 021-18 06 18. Samglas Surahammar ligger på Maskingatan 8 i Surahammar och dem når
ni på 0220-319 02.

Sagt....
En riktigt God jul önskar jag alla mina vänner, utom två. 

W. C. Fields

Nya medlemmar!


