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Wire Düsseldorf
För första gången kommer Springwire
att ställa ut med egen monter på den
internationella branschmässan Wire
Düsseldorf.
- Detta är ett viktigt steg mot målet
att generellt öka exporten och särskilt
i Tyskland som är en högintressant
marknad, säger Morgan Mellgren, ny
marknadschef sedan en tid tillbaka.
Att Tyskland är en viktig marknad
för Springwire bekräftades redan för
ett par år sedan då ett eget försäljningskontor med tillhörande lager
etablerades i Augustdorf.
- På det sättet har vi en större lokal
närvaro och kan svara upp mot de
höga krav som marknaden ställer

vad gäller kundservice, tillgänglighet
och
snabba
leveranser,
säger
Springwires VD Örjan Lundqvist.
Wire Düsseldorf pågår från 31 mars
till och med 4 april, och samlar
nästan 1100 utställare som under
fem intensiva dagar försöker fånga de
många besökarnas intressen.
- Inte alltid den enklaste uppgiften,
men vi lovar att göra vårt bästa för att
inte försvinna i det allmänna bruset,
säger Morgan Mellgren.
Springwire kommer att finnas i hall
13, monter 13E87 där du är välkommen
att titta in, prata tråd, och höra vad vi
kan erbjuda just dig.

Det blåser friska vindar i
östra Värmland
Springwire tar kontinuerligt nya tag
i sin strävan efter att arbeta med
ständiga förbättringar. Investeringar
genomförs och nya utrustningar och
maskiner finns på plats för att utveckla processen och produkterna.
Planen är långsiktig för att fortsätta
denna utveckling. Anställning av ny
personal är en del och detta arbete
fortsätter under året, utöver de anställningar som nämns i detta nyhetsbrev. Att växa i Norden och Europa är
en satsning som görs. Ett sätt att göra
Springwire mer synligt är vår närvaro
på Düsseldorfmässan. Vår närmarknad kommer alltid att stå i fokus för
oss och vår strävan är även fortsättningsvis att arbeta nära kunden för att
finna nya lösningar och utmaningar.
Väl mött under året och välkommen
till montern (hall 13E87) på mässan i
Tyskland.
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Nya ansikten på Springwire
Springwire är inne i en händelserik
period och under förra året har två
nya medarbetare tillkommit. Morgan
Mellgren är ny marknadschef och
Joakim Björkner är ny ekonomi- och
IT chef. De båda tillskotten bidrar med
nytt blod i verksamheten och är ett led
i Springwires framtidssatsning. Under
våren kommer ytterligare ett nytt
ansikte, då ett generationsskifte sker
i produktionsledningen. Just nu rekryteras nämligen en ny produktionschef.
Morgan Mellgren kommer närmast
från en liknande befattning inom
pappersindustrin.
Joakim Björkner har tidigare jobbat
med ekonomi på Volvo.

Morgan Mellgren
Marknadschef

Joakim Björkner
Ekonomi- och IT chef

Svenska Rallyt
Äntligen hade snön fallit och gjort
dagen lite ljusare. Då passade vi på att
gå ut i den värmländska vildmarken
för att se Uddeholm Swedish Rally. En
av sträckorna – SS 16 – går alldeles i
närheten av Springwire och samlar en
entusiastisk publik från hela världen.

Sträckan erbjöd en relativt tuff åkning
med isig vägbana och en del dimma.
Jari-Matti Latvala, som var i ledningen
efter delsträckan, tyckte att slutet på
sträckan var riktigt bra, men att den
första delen var väldigt svår. Den
22-årige Latvala blev till slut också

en historisk totalsegrare i Uddeholm
Swedish Rally. Han behöll sin ledning
från specialsträcka två och genom hela
rallyt till målet på SS 20. Latvala blev
därmed den yngsta segraren någonsin
i en VM-deltävling.

REDAK TI O N Ansvarig utgivare: Örjan Lundqvist. Redaktör: Morgan Mellgren. Produktion: Markant Reklambyrå
Adress Springwire Sweden AB, Box 1066, 680 96 Lesjöfors
Telefon 0590-60 80 00, Telefax 0590-60 80 01
E-post info@springwire.com, Hemsida www.springwire.com

