NYHETSBREV
Nummer 2 september 2011

Några ord från VD:n

Välkomna tillbaka
Sommaren är slut och en turbulent världsekonomi har välkomnat oss
tillbaka efter semestern. Sommarmånaderna har inneburit stor oro
på de finansiella marknaderna. Problemen med skuldkrisen i Europa,
sänkningen av USA:s kreditbetyg och svagare konjunktursignaler har
medfört att osäkerheten ökat på relativt kort tid.
EdmoLift kan glädja sig åt att vi trots orosmolnen i världsekonomin, haft
en väldigt hektisk sommar. Många av våra användare utnyttjar de lite
lugnare sommarmånaderna till leverans och installation av våra lösningar
och produkter. Vi har i dag en rekordhög orderstock vilket gör att vi kan
se framtiden an med tillförsikt.
Det är tydligt att behovet av våra produkter och lösningar är fortsatt stort.
För att svara upp mot det ökade förtroendet från marknaden fortsätter
vi energiskt med vårt arbete att vara ett företag med ett komplett
produktprogram och en hög global servicenivå, vilket garanterar våra
kunder mest lyft för pengarna!!

Läs viktig information om Prislista 2012 på nästa sida

För några veckor sedan skickade Darren Papani, på EdmoLift UK, en
inspirerande berättelse om hur Honda använder våra produkter i sin
försäljning, ni kan läsa mer om detta i nästa artikel.
Det är alltid lika roligt när ni hör av er och fortsätt gärna skicka exempel på
kreativa kundlösningar till oss.

Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Lyfthaus skapar nya trender
Edmolift UK startade för några år sedan ett koncept under namnet
Lyfthaus. Edmolift Lyfthaus arbetar uteslutande med utmaningar från
arkitekter, heminredare, byggnadsingenjörer m.m. som vill bygga in olika
lyftlösningar i sina miljöer. Några exempel att nämna är biljardbord som
kan sänkas ner i vardagsrumsgolvet, bilparkeringar där bilen sänks ner
under marken eller ett lyftbord som används för att dölja en illaluktande
återvinningsstation.
Läs mer om Lyfthaus på http://www.lyfthaus.com/

Bilden nedan visar en installation som gjordes av vår Tjeckiska återförsäljare RPJ International s.r.o. Lyftbordet är installerat i visningshallen
hos en Honda återförsäljare och är designat för att smälta in i sin
omgivning, bordet används för att transportera bilar mellan två
våningsplan.
Läs mer om RPJ International s.r.o. på http://www.edmolift.cz/
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Lagerlistan en Succé – 24 timmars express policy
Mathias anställning hos EdmoLift började 2005 som montör. Han började på hydraulikavdelningen
med montering av hydraulaggregat och fortsatte sedan med bordsmontering. Efter ca 1,5 år som
montör fick Mathias chansen att hjälpa till på reservdelsavdelningen i några månader, det var under
den tiden han fick frågan om att bli lageransvarig, vilket han jobbat med sedan dess.

24 HOUR EXPRESS
POLICY

”Mina huvuduppgifter är att se till så rätt produkter och antal är i lager, samt att dessa blir utlevererad till
våra kunder så fort som möjligt. Tack vare mitt arbete med finslipning och ständigt små korrigeringar
av lagerlistan har vi ett bra och genomtänkt lager med rätt produkter vilket har varit mycket uppskattat
av våra återförsäljare. Lagerlistan och vår 24 timmars express policy kan närmast benämnas som en
succé”, säger Mathias.

Mathias Hennig
Lageransvarig

I lagerlistan finns ett 40 tal olika modeller fördelat på lyftbord, lyftvagnar, Work Positioners och tiltar.
Många av produkter är från vår C-serie, men det finns även en del lite större bord som t.ex. enkelsaxarna
TM 1500 och TS 2000. När Mathias får en beställning ser han oftast till att den lämnar fabriken redan
samma dag.
EdmoLift’s - 24 timmars express policy innebär att en produkt från lagret skall
utlevereras inom 24 timmar från att beställningen är mottagen.
Mathias ansvarar även för kundreturer och eventuella garantiärenden från våra kunder. Ett arbete
som för det mesta flyter på men då och då dyker det upp returer som saknar orderreferens och
felbeskrivning. Då tar det lite längre tid innan vi kan ge återkoppling/ersättning till kunden.
Mathias låter sig hälsa till alla kunder att orderreferens och felbeskrivning på returer och garantier
leder till snabbare avslut på ärendet och därmed snabbare ersättning.

EdmoLift på tre stora industrimässor
CeMAT Russia 2011, Moskva, Ryssland,

27-29 september
CeMAT Russia 2011 är en viktig internationell mässa som anordnas för andra året
i rad. Mässan har som inriktning internlogistik och täcker allt från gaffeltruckar
till olika tjänster och skräddarsydda lösningar för många olika branscher.
EdmoLift Rus (f.d. Stertil Rus) ställer ut med produkterna TST 2000, ALT 750,
PL 2000, TM 1500B, CB 1500B och WP 155EM, deras monter kommer att vara i
paviljong 2, hall 6.
http://www.itfm-expo.ru

Post-Expo 2011, Stuttgart, Tyskland,

27-29 september
POST-EXPO 2011 är världens ledande, internationella post- och
distributionsmässa. Mässan har över 200 utställare som visar de senaste
teknologiska- och innovationsrika produkterna.
EdmoLift AB kommer att vara på plats i monter 6054 och visa upp sin
revolutionerande postdistributionsvagn ZipLoad och en Work Positioner med
specialbyggda gafflar för postbackshantering.
http://www.postexpo.com

Cumbre, AUTOMATIZACION 2011, Bilbao, Spanien,

27-30 september
AUTOMATIZACION 2011 är Spaniens största mässa för maskin- och
tillverkningsindustrin, mässan ingår i Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao
och anordnas i Bilbao Exhibition Center.
EdmoLift representeras av den Spanska återförsäljaren SCHMALZ S.A. som
kommer att visa en Armlyft och en Work Positioner, deras monter kommer att
vara i paviljong 3, monter F-24.
http://www.cumbreindustrialytecnologica.com

Prislista som PDF
I samband med utskicket av vår prislista
2011 skrev vi i nyhetsbrevet att vi
planerar sluta med tryckta prislistor
och att vi i stället kommer distribuera
den i Pdf format. Kommande prislista
2012 är den sista vi kommer att trycka
och vi vill därför påminna er om
anmälningsformuläret som finns på
vår webbsida.
För att försäkra dig att du får
tillgång till vår prislista i framtiden, ber
vi dig gå in på www.edmolift.se/prislista
och registrera dig som prenumerant. Efter
registreringen får du tillgång till aktuell prislista samt ett
meddelande via e-post då en ny version finns tillgänglig.

Prismedveten på nätet
För att göra våra besökare medveten om att vi levererar enastående
produkter till ett fantastiskt pris har vi
valt att visa en prisruta vid respektive
produktgrupp på vår webbsida.
Prisrutan visar det lägsta priset för en
produkt i respektive produktgrupp.

Vill du ha koll på det senaste inom
lyftbordsbranschen?
Anmäl dig själv eller en kollega till vårt
nyhetsbrev på www.edmolift.se/nyhetsbrev

