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 SVERIGE

Vi på Axelent har historiskt sett haft ett bra genomslag i vår kommunikation. 
Sällan har det varit tydligare än när vi nu summerar den första delen av vår 
globala kampanj. Den gav oss inte bara vår nya säkerhetsagent Axel utan  
även en mycket stor spridning av vårt varumärke världen över.

Axelents varumärke har aldrig varit starkare än det är nu.  
Det beror på ett systematiskt och långsiktigt arbete där  
vi har varit noggranna med vilka sammanhang vi synts i.  
Några av våra viktigaste kanaler har varit mässor, spons- 
ring, X-News och under senare år även sociala medier. 

Axelent står för snabbhet, service, säkerhet och smarta 
lösningar, det är själva kärnan i vårt budskap. Vår nya vän 
Axel får nu personifiera dessa värden. Det är roligt att se 
att så många har tagit del av filmen där Axel trots vissa 
bekymmer lyckas göra sågverket säkert. Men kampanjen 
har inte bara handlat om Axel, den röda tråden var säkerhet. 
Vår film Made in Hillerstorp blev även den mycket populär, 
har du missat någon av filmerna eller om du vill se dem 
igen så finns de på vår YouTube-kanal Axelent Group. 

Syns man inte så finns man inte 

Mats Hilding, VD, Axelent AB

Stora automationsmässor 
Automation har aldrig varit mer  
aktuellt än nu och med det följer ett  
ökat fokus på säkerhetsarbetet. 19-22 juni 2018 åker vi 
till Automatica i München, det blir en stor mötesplats för 
alla i branschen. 15-18 maj finns Axelent AB och Axelent 
Engineering med på Elmia Automation i Jönköping. Det blir 
ett utmärkt tillfälle för oss att visa på vikten av säkerhet i 
automationsarbetet. Jag hoppas att vi ses där! 
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Säg hej till Axelents nya säkerhetsagent. Axel är 
här för att guida dig till en säkrare arbetsplats. 
Som sin första insats för Axelent tog sig vår 
något otursförföljda agent an ett sågverk i stort 
behov av säkerhetsarbete. Med rätt Axelent-
produkter på rätt ställe blev förändringen total.

Axels arbete för säkrare arbetsplatser är ständigt 
pågående, även när kameran inte rullar. Det finns  
alltid nya projekt att ta sig an. Så håll ögonen 
öppna för fler äventyr med vår lurviga vän!

Axel är här
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Nu finns X-Tray  
till X-Guard i  
SnapperWorks
Visste du om att det nu finns möjlighet att 
rita en effektiv kabelförläggning tillsammans 
med maskinskyddet i den nya versionen av 
SnapperWorks 3.32?

Fyll bara i vilken typ av installation som önskas 
tillsammans med storlek på kabelstegarna så ritas 
allt med samtidigt som maskinskyddet ritas in. 

 ITALIEN

Daniels tips!

Foto: MECSPE 
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Axelent Italy växer

Två nya medarbetare  
på kontoret i Milano

Jessica DiMartino  
Jessica kommer till Axelent Italy direkt från sina studier, så hon är ny i branschen. Hon kommer att vara en del av ett litet 
och sammansvetsat gäng i Milano. Tillväxten under de senaste åren har varit fantastisk och behovet av nyanställningar 
har aldrig varit större. Anställningen av Jessica tillåter våra säljare att göra mer av det som de gör bäst, nämligen att 
möta våra kunder. Hon har redan visat sig snabb på att lära sig nya saker och kommer bli en viktig del av vårt team.

"Jag är väldigt glad för möjligheten att Axelent Italy, mitt första intryck av förtaget har bara varit positivt. Mina nya kollegor 
har varit väldigt vänliga och hjälpsamma, vilket har gjort det enklare för mig att komma igång med det nya jobbet." 

Axelent Italy ställer  
ut på MECSPE
2018 blir första året som Axelent Italy ställer 
ut på MECSPE-mässan. Vi är glada över att 
medverka på ett så stort evenemang och ser 
fram emot att möta många nya människor, 
säger Marcel Darroch-Davies. 

Vi kommer att visa upp X-Guard med dess 
ständiga förbättringar, men även ett brett 
sortiment av kompletterande produkter. 
Förhoppningsvis kan Axel hitta en lucka i sitt 
späckade schema för att göra ett gästspel.

Sabrina Vezzoli 
Sabrina har arbetat på Axelent Italy sedan upp-
starten. Den första april kommer hon att börja 
arbeta heltid. Sabrina har tidigare arbetat med 
administrativa uppgifter för ett flertal företag.

"Jag är mycket glad och stolt över att bli en del av  
Axelentfamiljen på heltid. Under mina år som del-
tidsanställd fick jag möjligheten att lära känna mina 
kollegor, så jag vet att jag kommer till ett proffsigt 
team som jobbar bra ihop. Jag älskar även att 
jobba för ett internationellt företag. Slutligen så 
uppskattar jag att jobba med min bror Davide."
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 SPANIEN

Axelent Spain

Medarbetare visade upp  
sin kreativa sida i tävling
All personal på Axelent Spain deltog i en tävling som gick ut på att ta egna foton där 
Axelents ryggsäck fanns med. Av många kreativa bidrag röstades Maribel Hormigos foto 
fram till vinnare och hon belönades med en romantisk resa för två. Ett mer passande  
pris är svårt att tänka sig, på hennes bild får vi ta del av pojkvännens frieri under en 
mycket speciell middag. På bilden finns allt som behövs för en stund som denna, vin, 
rosor och förlovningsring. Det är lätt att förstå varför den vann kollegornas omröstning.
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Övriga bilder  
från tävlingen
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 SPANIEN

Entré. Kundsupport.

Axelent Spain  
fortsätter att växa 

Axelent Spain, S.A.U. har byggt ut sina 
lokaler vid den 1300 m2 stora lagerlokalen 
i Barcelona. Byggnationen har gett fler 
kontorsytor till administration, sälj, kundtjänst,  
och marknadsföring. Ledningen har även fått 
ett eget kontor. 

Ett stort mötesrum har byggts och personalen 
har fått ett nytt kök. Mötesrummet har redan 
använts för ledningsgruppsmöten och i mars 
månad kommer det att agera värd för det 
internationella marknadsmötet (AWM).

Mötesrum.
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TYSKLAND 

Med lite kreativitet kan Axelents nätväggar 
användas till mer än att skydda människor 
och ägodelar. På muséet Universum i 
Bremen kan du fram till oktober 2018 
se fotoutställningen Space Girls Space 

Women. Den lyfter fram kvinnor inom 
rymdsektorn, både i ett historiskt och 
nutida perspektiv. Förhoppningsvis blir 
många unga tjejer inspirerade av de foton 

som hänger på Axelents nätväggar.   

Konstutställning  
sitter på Axelents 
nätväggar i Bremen

Universum Bremen.
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Short track 

Anna Seidel vann brons under 
EM på hemmaplan i Dresden
Få sporter är så intensiva och snabba som Short track.  
En av de snabbaste under europamästerskapen  
i tyska Dresden var den av Axelent sponsrade  
Anna Seidel, 19. Den unga tyskan visade upp  
sig från sin bästa sida inför hemmapubliken  
och säkrade en bronsmedalj på 1000 m.

Det här är Annas andra medalj i ett stort internationellt 
mästerskap på seniornivå. Hennes karriär tog fart tidigt, 
redan som 15-åring var hon med i sitt första OS. Skador har 
tyvärr satt käppar i hjulet för Annas utveckling sedan dess. 
Under OS i PyeongChang 2018 blev det som bäst en 15:e 
plats på 500 m. Anna ser redan fram emot nästa OS med 
tillförsikt. Hon har talangen som krävs, och med sin unga 
ålder har hon onekligen framtiden för sig.    
 

 TYSKLAND

Anna Seidel i full fart på Short track-banan.

Storstad eller landet?

Storstad 

Vara aktiv eller slappa? 

Slappa 

Äta ute eller hemma? 

Ute 

Favoritplats? 

Vid havet 

Dold talang? 

Svag för mode och fotografi

5 SNABBA!
med Anna Seidel
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Smart höjdjustering 
av X-Guards paneler

Vi på Axelent tycker att det ska vara enkelt att 
både montera och justera ditt maskinskydd. 
Flexibilitet är viktigt för att varje kund ska 
kunna få ut maximalt av våra produkter.

Du vet väl om att varje panel kan justeras 
individuellt i höjdled, till skillnad från många 
andra system på marknaden?

Svens tips!

Holländska superstjärnan Sjinkie Knegt i ledningen under EM-tävlingarna. 
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 GLOBALT

Globala kampanjen 

Filmtajm!  
Ta fram dina popcorn och sätt dig till rätta. 
Axelent lanserade flertalet filmer under 
kampanjens gång. Filmen Welcome to 
Hillerstorp släpptes 10 januari och blev 
mycket uppskattad. Många medarbetare 
kände att filmen fångade Axelentandan. 
Den 17 januari blev Axel känd för omvärlden 
då hans film från sågverket kom ut. Så låt  
filmerna roa och popcornen väl smaka.

Se filmerna på vår  
YouTube-kanal: 

Axelent Group
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Axel på sågverket Welcome to Hillerstorp

Filmen
Axel tar sig an ett sågverk i stort behov  
av säkerhetsarbete. Med hjälp av Axelents 
produkter säkras arbetsplatsen. 
 
Visningar YouTube 
89 682  
 
Visningar Facebook
63 377 
 

Visningar totalt

153 059

Filmen
Följ med till ett vintrigt Hillerstorp och  
se var Axelents produkter tillverkas  
innan de skickas vidare ut i världen. 

Visningar YouTube 
40 803  
 
Visningar Facebook
76 962 
 

Visningar totalt

117 765
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Vilka produkter säljer ni?  

Våra storsäljare är F-2000 och X-Guard, men X-Tray och 
SafeStore säljer också bra. Nätväggarnas användnings-
områden är vitt skilda, men det är inte alltid standardutbudet 
tillgodoser kundernas önskemål helt och därför säljer vi inte 
bara material utan även speciallösningar. 

Hur många anställda är ni på företaget? 
På huvudkontoret i Samstagern och vår filial i den fransk-
talande delen av Schweiz är vi 60 anställda och vi har mer 
än tio monteringsteam ute på vägarna för att kunna serva 
våra kunder överallt. 

Vilka branscher jobbar ni mot? 

Vi fokuserar på industriella användningsområden som  
exempelvis lager, datahallar, maskinskydd, arbets-
stationsutrustning inom distribution och installation  
och system för konstförvaring på museer. 

Vilka är Axelents starkaste sidor? 

Axelents produkter är flexibla och mångsidiga. Det krävs 
väldigt lite planerings- och förberedelsearbete och priserna 
är också konkurrenskraftiga. Axelents höga kvalitet och 
snabba leveranser gör att Axelent är en uppskattad partner. 

Vilka är fördelarna med att vara en del  
av Axelent Group?  
Vi får väldigt bra stöd och hjälp. Om vi har tekniska frågor 
eller behöver hjälp med speciallösningar kan vi räkna med 
hela koncernens know-how. Axelent är dessutom ett 
välkänt varumärke. 

Vad tycker ni och era kunder om att 
Axelent är ett svenskt företag med egen 
tillverkningsanläggning? 
Schweizarna är mycket positivt inställda till svenska 
produkter. Andra stora företag som till exempel Volvo,  
Ikea och H&M gör ett bra jobb här. 

Vad händer i framtiden? 

I framtiden kommer vår lilla marknad här i Schweiz att 
ansättas ännu hårdare av billiga leverantörer utifrån. 
Vår snabbhet, flexibilitet och benägenhet att se bortom 
horisonten får kunderna över på vår sida. Tack vare vår 
goda service förlåter de oss för våra något högre priser.

 SCHWEIZ

Kern Studer, Schweiz 

Flexibla lösningar med Axelents 
produkter är toppen i alplandet  
Kern Studer har sitt huvudkontor i Samstagern och Yverdon-les-Bains. De är ledande 
på sin marknad inom nätväggar till både industribyggnader och bostadshus. Stor 
vikt läggs vid service och flexibilitet för att kunden ska få ut max av sina produkter. 
Delägaren Urs Studer berättar mer om verksamheten. 

Axelent GmbH 

X-märkta
6 kilometer

FAKTA | SCHWEIZ

Schweiz ligger i Centraleuropa och är till största 
delen beläget i alpregionen. Landet är en av 
Europas mindre stater med en yta på 41 285 km².

Landet är ett av världens rikaste länder räknat per 
invånare. Kända exportvaror innefattar läkemedel, 
klockor, choklad och ost. 

Invånare  
ca 8 400 000

Huvudstad 
Bern

Officiella språk 
Tyska, franska, italienska  
och rätoromanska
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Vykort
från  

Schweiz



16

 AUSTRALIEN

Axelent förser Australien med  
starkare säkerhetslösningar

Tack vare partnerskapet får de inhemska företagen tillgång 
till oöverträffade, flexibla och kompletta lösningar med 
möjlighet att skräddarsy produkter som alla tillverkas i 
enlighet med gällande lokala föreskrifter. Vi träffade nyligen 
Rohan Pandit, som är NHPs produktmarknadschef för 
Safety, Sensing & Signalling, för att prata om det nya 
partnerskapet och lanseringen av sortimentet.

Hur har kunderna tagit emot  
Axelents sortiment?

Lanseringen av de svenska kvalitetsprodukterna var 
ett naturligt steg för NHP eftersom de kompletterar vår 
existerande säkerhetsportfölj och ger oss ett fullständigt och 
omfattande sortiment. Responsen har överlag varit positiv 
och intresset har varit mycket stort eftersom produkterna 
skiljer sig från allt annat på marknaden och ger kunderna 
såväl helt skräddarsydda och integrerbara lösningar som  
ett otal möjligheter att anpassa produkterna exakt till just 
sina användningsområden.

Vilka har varit era största framgångar hittills?

Sedan vi började erbjuda de här avancerade, skräddarsydda  
lösningarna på marknaden i Australien har NHP och Axelent 

tillsammans säkrat och implementerat produkterna i olika 
projekt i hela landet. Flera redan pågående projekt har i sin 
tur lett till vi har många möjligheter och ett stort antal projekt 
under planering.

Hur ser framtiden ut för Axelent och NHP?

Även om vårt partnerskap är väldigt färskt har vi, enligt 
min mening, redan skapat en bra relation tack vare stödet 
vi får genom Axelents lokala närvaro i Australien. Med 
en gemensam grundval som bottnar i bådas passion för 
innovation ser partnerskapet mellan NHP och Axelent ut  
att gå en ljus och givande framtid till mötes.

Vad tycker du om Axelents nye 
säkerhetsagent, Axel?

Axel är ett nytt och spännande grepp för att skapa en 
säkerhetskultur på arbetsplatserna. Det här initiativet från 
Axelent väcker uppmärksamhet bland folk, är roligt och 
skapar en minnesvärd varumärkeskoppling. De innovativa 
produktserierna öppnar upp för säkerhetsarbetet och 
partnerskapet kommer definitivt att sätta nya standarder  
på den lokala australiska marknaden. 

I slutet av 2017 blev NHP Axelents partner och fick därmed distributionsrättigheterna 
till Axelents maskinskyddssystem (X-Guard) och kabelstegssystem (X-Tray) i Australien.   

NHP:s Allen Rigby och Rohan Pandit efter den första ordern.
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Förråd till vinentusiaster i Paris

Ett standardförråd innehåller allt från 200 till 550 flaskor 
beroende på dess storlek och vilken utformning av förrådet 
kunden vill ha. Les Chais de France kan skräddarsy 
utrymmen för större kvantiteter när det behövs. Les Chais 
de France valde att samarbeta med BMI Axelent när de 
inredde sin stora vinkällare. Guillaume De La Porte, VD  
på Les Chais de France har svarat på några frågor om 
Axelents produkter. 

Vad var ert behov inom säkerhet och 
förvaring? 
För det första så behövde vi nätväggar som tillät luften 
att cirkulera. För det andra så var panelerna tvungna att 
vara tillräckligt grova för att stå emot åverkan från verktyg. 

Slutligen behövde vi paneler som var lätta att anpassa  
för att kunna utnyttja ytorna i vinkällaren optimalt. 
 
Varför valde ni BMI Axelent som er 
säkerhetspartner? 

BMI Axelent var den leverantör som erbjöd det vi letade 
efter till ett konkurrenskraftigt pris. 

Vad tycker du om Axelents produkter? 

Jag är väldigt nöjd med dem. Produkterna håller hög  
kvalitet och har en bra finish. Panelerna är enkla att 
installera och orderprocessen är smidig och leverans- 
tiden är alltid pålitlig. 

KUNDCASE

Företag  
Les Chais de France

Plats 
Paris, Frankrike

Produkter 
Förrådssystem F/FK

FRANKRIKE 

Les Chais de France är ett ställe där vinentusiaster kan hyra ett personligt förråd 
i företagets stora vinkällare. Källaren är tidlöst vacker i vit kalksten samtidigt som 
den använder sig av den senaste tekniken genom en hygrometer. De erbjuder även 
vinprovningar i en gemytlig miljö.
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 GLOBALT

Globala kampanjen 

Fyra saker du inte får missa  
på vår kampanjsajt!  
Den globala kampanjen har givit oss mycket mer än vår nya vän Axel.  
Det övergripande temat på den första delen av vår kampanj har varit säkerhet.  
På kampanjsajten finns mycket nyttig information som du kan se på listan nedan.

Läs allt på: www.axelent.com/axel

1 Axelent-TV

3 Guide: Så skapas en säker arbetsplats

2 Test: Hur säker är din arbetsplats?

4 Film: Montering av X-Guard
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Axelents säkerhetsagent Axel vill att du ger honom lite färg. Släpp loss barnen med 
kritorna, eller kan du göra det bättre själv? Oavsett konstnärens ålder är du mer än 
välkommen att publicera den på sociala medier under hashtaggen #agentaxel

Ladda ner och skriv ut fler 
färgläggningsmallar på vår 
kampanjsajt.
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