PRESSMEDDELANDE

Anderstorp 2022-04-28

Quiptec avyttrar Negri Bossi och fokuserar helt på kringutrustning.
Per den 28 april 2022 säger Quiptec upp sitt samarbete med italienska Negri Bossi och per den 30 juli 2022 så
agerar man inte längre som deras agent i Sverige och Norge.
Vikande försäljning är en anledning till att vi väljer att avsluta samarbetet. Den andra är att vi nu väljer att
fokusera på det vi anser vi är bra på och det vi ser vi kan växa inom.
Beslutet att avveckla har under cirka ett halvår växt fram och ju mer vi har funderat och tänkt kring framtiden
så har vi landat i detta beslut.
Negri Bossi har gett oss väldigt mycket erfarenhet under genom åren vi agerat som deras agent. Men vi har
aldrig riktigt lyckas få igång den försäljning vi önskat så beslutet nu är att fokusera på det vi är bra på och det vi
känner att vi kan växa inom, nämligen kringutrustning.
Moretto är och har alltid varit den stora agenturen hos Quiptec och nu väljer vi att fokusera till 100% på
kringutrustning. Att bli den ledande leverantören av kringutrustning för plastindustrin är målsättningen som
satts och starten går i samband med Elmia Polymer i Jönköping.
Moretto har ett otroligt brett program som gör oss till en ledande aktör på marknaden. Att inte satsa på detta
vore fel på många sätt. Tillsammans med några fler agenturer så kan vi förse plastindustrin med all utrustning
som kan tänkas behövas runt om och på formsprutan/extruderlinjen.
Service och underhåll på Negri Bossi kommer att skötas om fram till dess att man avslutar samarbetet med
dem. Vi har knutit två företag till oss som kan bistå med support när det behövs.
Skulle våra kunder behöva support även efter det att vi avslutat samarbetet, så kommer vi givetvis att hjälpa till
under en övergångsperiod. Men målet är att från och med januari 2023 inte längre ha något med Negri Bossi
att göra. Det ska då vara löst men annan aktör eller annan lösning.
”LEDANDE INOM KRINGUTRUSTNING”
I och med Elmia Polymer i Jönköping så kommer man att lansera de nya ledorden för framtiden.
Att bli bäst inom kringutrustning tycker vi kanske inte man ska säga, det finns alltid saker som är bättre hos
någon annan. Men att bli den ledande är en annan sak!
Quiptec ska vara det självklara valet att kontakta om man är i behov av ny kringutrustning, nytt centralsystem,
ny doseringsanläggningen, ny torkanläggning osv…
När vi nu lägger allt fokus på detta så kommer vi göra allt för att produktionspersonal runt om i landet verkligen
ska få se Quiptec/Moretto ute i produktionshallarna.
Även inom service och förebyggande underhåll är målet att vi ska sätta den nya standarden på hur detta ska
göras. Vi satsar på utbildning av våra tekniker på plats hos våra leverantörer så att dom kan göra samma service
som om det kommer personal direkt från leverantören. Vi satsar på nya protokoll som gör det enklare både för
kunden och för oss att följa upp.
För att lyckas behöver vi bli fler, så detta pressmeddelande är även en form av platsannons.
Vill du jobba på ett företag som satt höga mål men som absolut inte är omöjliga. Tag kontakt med Andreas
Bladh för mer information om vilka tjänster som erbjuds.
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