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UTGIVNINGSPLAN & ANNONSPRISLISTA - 2016
Branschtidningen Rateko ges ut av Ola Larssons aktiebolag,
Eor AB, och distribueras till leverantörer inom konsumentelektronik och vitvaror/småel, butikerna inom Audio Video,
Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital Inn, Electrolux Home,
Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics, Hi-Fi Klubben, Kjell &
Company, Media Markt, NetOnNet, Teknikmagasinet och SIBA,
samt till fristående handlare. Tidningen distribueras också till
telekombutikerna inom 3, Dialect, Elgiganten Phone House,
RingUp, Tele2, Telenor och Telia, samt till Cant-auktoriserade
tekniker, serviceverkstäder, skolor och bibliotek.

Branschtidningen har funnits i 73 år och hette 1943-1954
”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” (1994-2009 gavs
även branschtidningen ”El&Vitt” ut) och 2010-2013 ”ElektronikBranschen” – som var en sammanslagning av de båda
branschtidningarna. Från 2014 heter den återigen ”Rateko”.
Branschtidningen läses av bland annat ägare, VD, marknads-,
butiks- och inköpschefer, samt de i butikerna som säljer era
produkter till såväl konsumenter som företag.

Upplagan är 5 100 exemplar och utgivningen är 4 nummer/år.

Rateko innehåller information om branschen och produkterna,
såväl för konsumentelektronik som för vitvaror/småel.

ANNONSPRISLISTA 2016

UTGIVNINGSPLAN 2016

Annons		
Fyra helsidor
Fyra halvsidor
En helsida
En halvsida

Pris
80 000 kr (20 000 kr per helsida)
44 000 kr (11 000 kr per halvsida)
30 000 kr
17 000 kr

ANNONSINFORMATION
Pris är exklusive moms men inklusive lagstadgad reklamskatt.
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta 10 % över
gällande diskonto.
Helsida: 210x297 mm. Halvsida: 210x148,5mm / 105x297mm
Utfallande annons kräver 3 mm utfall på varje sida, vilket innebär att en utfallande helsidesannons skall ha måtten 216x303
mm (de yttersta 3 mm runt de 210x297 mm som kommer
synas skärs bort för att undvika vita kanter kring annonsen).
Annonser skall levereras som högupplösta PDF-filer med
inbäddade typsnitt och bilder (PDF-version 1.5 – 300 dpi)
alternativt som 300 dpi CMYK-bild (helst JPG/JPEG).
Annonser e-postas till ola@rateko.se.
På www.rateko.se finns mer information och där kan man
också läsa branschtidningen i PDF-format.

Nummer
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		

Annonsmaterial		
16 mars			
8 juni			
5 oktober		
30 november		

Utgivning
25 mars
17 juni
14 oktober
9 december

ANNONSBOKNING / KONTAKT
Är du intresserad av att annonsera i Rateko, eller har någon
fråga om eller tips till branschtidningen, är du välkommen att
höra av dig via e-post eller telefon.

För annonsbokning: kontakta Ola Larsson
ola@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Chefredaktör
Rateko / Eor AB
Adress: Eor AB, Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm
Mobil: +46 709 30 95 05
www.rateko.se / ola@rateko.se

----------------------------------------------------------

V i ll du läsa Rat e k o i fram t iden?
Om s å är fall e t , l ä s d e n n a sida
Under sommaren kommer Ratekos prenumerationsregister uppdateras.
Det finns flera anledningar till detta, och här är några exempel:
* Prenumerationsregistret har uppdaterats kontinuerligt, men är i grund och botten gammalt.
* Det finns 1 200 poster med endast namn och adress, och huruvida dessa mottagare är aktiva inom branschen idag är ovisst.
* Många tidningar skickas till butiker som heter exempelvis Ratekos TV, men information om eventuell kedjetillhörighet saknas.
* Det finns konstiga saker i registret, till exempel att 38 exemplar av Rateko skickas en och en, till samma företag på samma adress.
Uppdateringen innebär att:
* Rateko kommer distribueras till samtliga butiker inom 3, Audio Video, Clas Ohlson, Dialect, Digital Butikerna, Digital Inn, Electrolux
Home, Elgiganten, Elgiganten Phone House, Elkedjan, ELON, Euronics, Hi-Fi Klubben, Kjell & Company, Media Markt, NetOnNet, RingUp,
Teknikmagasinet, Tele2, Telenor, Telia och SIBA, samt till Cant-auktoriserade tekniker.
* Rateko kommer även skickas till leverantörer och distributörer inom konsumentelektronik och vitvaror/småel, samt till PR-byråer.
Sedan undertecknad tog över Rateko 2014 har tidningen skickats ut gratis till alla prenumeranter.
2014 hade Rateko i snitt 19 annonser per nummer.
2015 hade Rateko i snitt 10 annonser per nummer.
2016 har Rateko i snitt 6 annonser per nummer (än så länge) – i det första fanns 5 annonser och i detta nummer finns 7 annonser.
1. För att Rateko skall överleva behövs fler annonsörer.
2. Rateko har inte råd att skicka ut tidningen gratis, utan måste ta betalt för den om tidningen skall finnas kvar efter detta år.

V i ll du få n ä sta n u m m e r a v Rat eko i brevl å da n?
Alla som betalar in 40 kr (eller mer) kommer läggas till i det nya
prenumerationsregistret och få Rateko 3 och 4 med posten.
Att trycka och distribuera ett exemplar av Rateko kostar 20kr, och
betalar man in 40kr har man alltså köpt årets två sista nummer av
Rateko till självkostnadspris.

Rateko 2014

Om man vill stötta Rateko lite extra kan man betala in 80kr istället, vilket innebär att man betalat för årets fyra nummer.
Tycker man att fjolårets sex nummer var värda några kronor går
det också bra att betala in 180kr för att retroaktivt betala för dem.
Vill man bidra till kostnaden för tryck och distribution av Rateko
sedan 2014 är man välkommen att betala 320kr - och då har
man betalat precis vad det har kostat att trycka och skicka de 16
Rateko man fått i brevlådan sedan tidningen blev gratis 2014.
Man kan betala med Swish, Plusgiro eller Bankgiro.
Betalningsmottagare är Rateko/Eor AB.
Swish: 1231730068
Plusgiro: 701682-7
Bankgiro: 223-1710
Glöm inte att ange namn och adress när du betalar - för utan det
är det svårt att veta vart tidningen skall skickas...
Vill du annonsera i Rateko, för att få ut ditt budskap till alla
butiker i Sverige där det säljs konsumentelektronik och vitvaror/
småel, och samtidigt bidra till branschtidningens fortlevnad, är du
varmt välkommen att höra av dig!
Mvh / Ola Larsson
+46 709-30 95 05 / ola@rateko.se

Rateko 2015

Rateko 2016
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Privatkopieringen av musik, film och TV-serier har i stort sett upphört. Svenska
konsumenter riskerar att drabbas av orättvisa extrakostnader. Det visar en ny undersökning som Ipsos har genomfört på uppdrag av ElektronikBranschen.

Alla branscher med dignitet har en egen branschtidning. Varför har man det?
Tradition, eller fyller tidningen ett eller flera behov som behövs för att hålla ihop
och utveckla en bransch. Vilken funktion fyller en branschtidning idag? Kan en
branschtidning överleva utan stöd av engagerade läsare och företag?

I år kommer Kina bli världens största konsumentmarknad. Att IFA då väljer att
starta upp en ny mässa, CE China, i Shenzhen är inte speciellt märkligt – en mässa
för att möta den växande efterfrågan från 1,3 miljarder kinesiska konsumenter.
Tanken är att mässan ska bidra till att internationella leverantörer får en plattform
till den kinesiska marknaden och kinesiska återförsäljare.

Virtuell verklighet, UHD-filmer, smarta nätverk och 3D-scannrar. Förutom att IFA
arrangeras under den viktigaste tiden på året för försäljning så erbjuder mäs�san som vanligt ett smörgåsbord av nya innovationer och produkter av det allra
senaste på marknaden för hemelektronik.

Den 20-25 september i år anordnas fotomässan Photokina i Köln för 34:e gången.
Inför mässan anordnades ett pressmöte i Stockholm den 7 juni, där Kölnmässans
Vice President Markus Oster berättade om den kommande mässan.

Årets EEL-mässa arrangerades på Conventum i Örebro 6-8 april, och ungefär 1500
personer fanns på plats – cirka 200 personer från 50 leverantörer plus i runda
slängar 1 300 handlare från fler än 400 butiker.

Det har pratats om det smarta hemmet ganska länge nu, men faktum är att det är
först nu som konsumenterna börjat förstå vad begreppet står för i takt med att allt
fler enheter kopplas samman. Inte minst gäller det vitvaror och hushållsapparater.

Fiber ÄR fantastiskt
– så länge man kompletterar
med Sveriges bästa tv-lösning!

Fiber är fantastiskt för bredband. Komplettera med satellit-tv från Sveriges mest
pålitliga tv-leverantör* så har du en framtidssäkrad lösning för både bredband och tv.
– Ta chansen att nå kunder som du vanligtvis inte når. Lägg till argumentet till de andra
anledningarna varför kunderna ska välja oss:

Oslagbar ljud och bild
HD-kanaler och playtjänster ingår i priset
Byt fritt – kanalpaket från 198 kr/mån
Vår briljanta HD-box Smart
– med prova-på-kampanj

* Sveriges pålitligaste tv-leverantör enligt Svenskt kvalitetsindex 2015.

Bara hos oss!

AllA matcher
från EM i HD

Distriktschef Väst
Anders Lindgren
0765-26 25 55

Distriktschef Syd
Per-Ola Erlandsson
0765-26 25 72

Distriktschef Öst
Christian Jakobsson
0765-25 27 49

Distrikt Stockholm
Victor Liljeroth,
Sales Manager Retail
0768-83 80 54

Distriktschef Norr
Marcus Sundelin
0706-65 88 67

Distriktschef Mitt
Calle Sundell
0709-11 88 67

L ED AR E
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#2 – 17 juni
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Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material. Citera oss gärna, men ange
alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen.
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Går
branschen
för bra?

Ä

Klas Elm - VD ElektronikBranschen
0704-580 108 - klas.elm@branschkansliet.se
(foto: Gordon Andersson)

r hemelektronikbranschen ett ymnighetshorn att bara ösa pengar ur?
Kulturarbetare tycker att branschens bolag ska betala pengar till deras
verksamhet – och nämner inte att det är konsumenterna som ska göra det,
vilket det ju naturligtvis är. Copyswede vill att det ur branschen ska plockas betydligt mer
pengar än tidigare, trots att det nu otvetydigt är fastslaget att svenskarna inte privatkopierar längre. Från 100 miljoner till 2 miljarder tycker Copyswede är en lagom ökning.
Sedan vill regeringen att branschen ska bidra med ytterligare 2 miljarder för att kunna
satsa på andra saker. Kemikalieskatten började säkert som en vilja att hitta något sätt
att snabba på utfasningen av de sämsta flamskyddsmedlen. Nu har skatteförslaget helt
växlat form och är en rent fiskal verksamhet som inte har något att göra med att rädda
miljön eller hälsan. Även här är det konsumenterna i hemelektronikbranschen som ska
stå för fiolerna. Att svenskarna även efter skattens införande kommer att köpa exakt
samma produkter, men i våra grannländer eller resten av världen spelar ingen roll längre.
Det är pengarna man vill åt.

N

är jag skriver detta är det torsdagen den 9 juni och i morgon kommer två
avgörande samma dag. Först är det Högsta Domstolen som publicerar sitt
avgörande om en iPhone är ”särskilt ägnad” att privatkopiera med. Tyvärr
hyser jag små förhoppningar om att de högsta juristerna kommer till samma slutsats som
alla ni som läser detta gjort – det vill säga att frågan är absurd. En smartphone är INTE
särskilt ägnad att kopiera MP3-filer med. Det faller på sin egen orimlighet. För det är
nästan ingen i Sverige som sysslar med sånt längre. Och då finns det ingen anledning att
sälja produkter som är ”särskilt ägnade” för det heller.
Och imorgon kommer också regeringen att presentera förslaget om Kemikalieskatten.
Och trots att ElektronikBranschen och alla andra industri- och handelsorganisationer
arbetat hårt i frågan i över ett år, är jag även här tyvärr förvissad om att alla våra goda
argument har fallit som döda katter till golvet, då politik och ekonomi går före förnuft
och vetenskap.
Hå hå ja ja, det här blev en gnällig ledare.

M

en det är något roligt som händer i morgon också. EM-fotbollen startar!
Hoppas att alla, såväl säljare som konsumenter, får stor glädje av att
njuta av fin fotboll och strålande skådespelarinsatser när de tuffa
pojkarna filmar sig till frisparkar – och det på stora nya TV-skärmar och grymt ljud därtill.
DET är i alla fall mycket roligare att tänka på än gigabyteskatter och kemikalieskatter.
Heja Sverige

KLAS ELM

Sommaren närmar sig...

BESTÄLL HEM ER
NÄSTA STORSÄLJARE!

Levereras
i praktiska
displayer.

Instax finns i många fina färger!
Den stora fotosuccén
fortsätter att ta världen
med storm!

Kontakta oss för info och beställning på
instax@fujifilm.se eller tel: 08-525 237 00.

Årets coolaste fotoupplevelse från Fujifilm
har kommit för att stanna. Instax marknadsförs i annonskampanjer, på bloggar och via
olika events, så ladda upp hyllorna!

N YH E T E R
SWISH SOM BETALSÄTT PÅ NETONNET

COM HEM KÖPER BOXER

Den 8 juni meddelades att avtal har tecknats mellan Com Hem och
Teracom Boxer Group om försäljning av koncernens svenska betal-TVverksamhet – Boxer TV-Access AB. Köpet är villkorat av ett godkännande av regeringen samt av Konkurrensverket.
Boxer är TV-leverantör i det digitala marknätet för TV och har
drygt 500 000 kunder. I affären ingår hela Boxer Sveriges verksamhet,
inklusive kundbas och varumärke. Boxer Danmark ingår inte i affären.
Priset uppgår till 1 550 miljoner kronor, inklusive Boxers kassa.
Boxer Sverige har sedan starten varit en mycket viktig del av
Teracom Boxer Groups verksamhet. Den svenska TV-marknaden
hade inte sett ut som den gör om det inte varit för den framgångsrika
betal-TV-affär som bedrivits av Boxer, anger företaget. Det avgörande
skälet till försäljningen är bedömningen att Boxer har bäst möjligheter att utvecklas positivt med Com Hem, samtidigt som Teracom
Boxer Group genom försäljningen frigör resurser till utvecklingen av
nätverksamheten.
Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Boxer Group, kommenterar:
– Vi har under en tid sett att Boxer, för att behålla lönsamhet och
kundbas, varit i behov av att verka i ett större sammanhang. Vi letade
därför aktivt efter samarbetspartners för att förstärka Boxers position
på marknaden. Under processen fick vi istället förslag från flera bolag
om att köpa Boxer Sveriges verksamhet. Jag är övertygad om att
Boxer med den nya ägaren får ännu större möjligheter att utvecklas i
en positiv riktning.
Jonas Lönnquist, VD Boxer TV-Access, kommenterar:
– Det här är en väldigt bra affär för Boxer och Boxers kunder. Boxer
har en lång tradition av att leverera TV på ett enkelt sätt. De senaste
åren har vi gjort stora förändringar på flera plan, både för att fortsätta
vara det enkla TV-valet och för att möta kundernas förändrade förväntningar på oss. Med Com Hem som ägare får Boxer möjlighet att
både utveckla och bredda erbjudandet, och i förlängningen bli ännu
mer kundvänliga. n
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23 maj lanserade NetOnNet Swish som betalsätt för köp som görs på
NetOnNet.se. Mobilapplikationen Swish har funnits på svenska marknaden sen 2012 och har idag närmare 4,3 miljoner användare. 2016
gick startskottet för en specialanpassad version för e-handeln. Något
som NetOnNet inte var sena med att haka på.
– Swish är ett mycket tryggt, enkelt och populärt betalsätt med
flera miljoner användare. På NetOnNet erbjuder vi våra kunder innovativa lösningar som förenklar vardagen – med det i åtanke så var det
ett lätt beslut att addera Swish som betalsätt för våra kunder, säger
Marina Davarinou, Marknadsdirektör Netonnet Group.
NetOnNet erbjuder sedan tidigare även betalning med postförskott, direktbetalning, bank- och kreditkort, delbetalning, NetOnNetpresentkort, NetOnNet-kort och NetOnNet-faktura.
– Likt e-handeln generellt, ser vi en fortsatt tydlig ökning av såväl
användande som betalning via mobilen och arbetar alltid efter att
är tillföra alternativ som förenklar kundresan utan att göra avkall på
trygghet. Med betalsättet Swish adderar vi ytterligare en kundvänlig och populär lösning som är både enkel, smidig och trygg, säger
Marina Davarinou.
Swish är en mobiltjänst för privatpersoner och företag, som
fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd samt Swedbank och
Sparbankerna. n

MEDIA MARKT ERBJUDER TV-BILDKALIBRERING

Fler och fler kunder efterfrågar assistans och information kring TVbild och bildinställningar, anger Media Markt, som den andra juni
introducerade möjligheten till bildkalibrering i samtliga varuhus runt
om i Sverige. Alla Media Markt-varuhus har utbildad ISF-certifierad
personal med kvalificerad mätutrustning för att kunna hjälpa kunderna i såväl varuhuset som i hemmet.
– Vår personal möter ett allt större intresse kring bildkvalitet och
frågor om hur man ställer in sin TV för att få bästa tänkbara bild. Med
ISF-certifierad personal kommer vi kunna tillgodose alla våra kunder
och ge bästa tänkbara service, säger Kajsa Ekelund, kommunikationschef på Media Markt.
Varje TV är unik och måste därför bildkalibreras individuellt. Media
Markt erbjuder kunderna bildkalibrering direkt i varuhuset eller i
hemmet. Fördelen med att bildkalibrera i hemmet är att man kan
ställa in TV:n baserat på hemmets ljuskällor och på så vis få en ännu
bättre och mer verklighetsanpassad bild.
– En bildkalibrerad TV innebär att du upplever bilden som den är
tänkt att upplevas enligt film, och TV-seriesskapare. Du får en bildupplevelse som återspeglar verkligheten istället för den TV-bild som
TV:n är inställd på när den kommer direkt från leverantören. Vi har
under våren utbildat två personer i samtliga varuhus som kommer
kunna bildkalibrera kundernas TV-apparater antingen i varuhusen eller hemma hos kunden, säger Pär Hönell, ansvarig certifierare ISF.
Möjlighet till bildkalibrering kommer finnas för samtliga TV-modeller och monitorer hos Media Markt. Kunden kan även köpa tjänsten
och få sin befintliga TV bildkalibrerad.
En äkta bildkalibrering innebär att bilden ställs in med hjälp av
utbildad personal med kvalificerad mätutrustning. Vid en bildkalibrering ställer utbildad personal in bilden med hjälp av en ljusmätare
som är kopplad till en dator som i sin tur analyserar och tolkar mätvärdena. Därefter justeras inställningarna tills man når det önskvärda
resultatet. n

Official Partner
of the Future
since 1924

NETONNET LEVERERAR I BAKLUCKAN

Volvo In-car Delivery är en ny digital tjänst som möjliggör för många
Volvoägare* att beställa hemelektronik på NetOnNet och få sina
varor levererade direkt till sin Volvo.
– Leveransen är en väldigt viktig del av köp- och kundupplevelsen
för NetOnNets kunder, och för att möta deras krav och ligga i framkant måste vi ständigt se över våra leveransalternativ. Samarbetet
med Volvo In-car Delivery och PostNord är ett steg som för oss närmare våra kunder och vår strävan efter att bli kundens självklara val
inom hemelektronik, säger Susanne Ehnbåge, VD på NetOnNet AB.
Volvo In-car Delivery är enkelt och smidigt att använda vid beställning av produkter hos NetOnNet. Den Volvoägare som vill använda
tjänsten väljer leveransalternativet när de slutför köpet på NetOnNets hemsida. Tjänsten bygger på att distributören, PostNord, använder en digital nyckel som kan öppna och stänga bilen vid ett enskilt
tillfälle. Volvoägaren får sedan via appen; Volvo On Call, besked när
leveransen är gjord.
– Vi inför inte teknik för teknikens skull. Vi vill göra det enkelt för
våra kunder. I dag har många av oss ont om tid, och att då enkelt
kunna beställa det man vill ha via nätet, och sedan få leverans direkt
till bilen sparar värdefull tid, säger Kristian Elvefors, VD på Volvo Car
Sverige.
Vid lanseringstillfället 9 juni kopplar både NetOnNet och sportkedjan Intersport på Volvo In-car Delivery till sina leveransalternativ för
kunder i Göteborg och Stockholm med omnejd. Planen är att successivt växa med fler orter.
– Flexibilitet och valfrihet är det kunderna efterfrågar och vår
uppgift är att jobba aktivt för att tillgodose deras behov. Med den nya
digitala tjänsten, Volvo In-car Delivery, så inte bara utökar vi valfriheten för våra kunder, vi befäster även att vi är lyhörda för deras behov
såväl idag som i framtiden, säger Susanne Ehnbåge.
* För att använda Volvo In-car Delivery behöver man ett giltigt
Volvo On Call-abonnemang och en Volvo, från modellår 2012 eller
senare, fabriksutrustad med Volvo On Call. n

The Global
Innovations Show
IFA+ Summit
Vision Meets Industry
Your Early Bird Ticket!
ifa-berlin.com /summit

IFA-Contact:
Tysk-Svenska Handelskammaren
Tel. +46.8 665 18 75
messe@handelskammer.se

N YH E T E R
SIBA-BUTIKERNA BLIR NETONNET LAGERSHOPAR

KEMIKALIESKATTEN GER INTE BÄTTRE MILJÖ

Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens blir några
av effekterna om regeringens förslag till kemikalieskatt genomförs.
Det skriver Svensk Handel i sitt remissyttrande till Finansdepartementet.
– Regeringens förslag är ett hafsverk och kommer inte till rätta
med problemet med farliga kemikalier. I stället får skatten en lång rad
negativa effekter. Förslaget borde dras tillbaka och det vore bättre att
arbeta för en harmoniserad reglering på EU-nivå, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.
De invändningar Svensk Handel har mot kemikalieskatten är bland
andra:
•
Marginell miljönytta – Produktionen av kretskort och hemelektronik är global. En svensk skatt påverkar den globala
efterfrågan på elektronik med 0,4 promille. Skatten får därför
ingen effekt på användningen av flamskyddsmedel i kretskort eftersom producenterna, som främst finns i Kina, med
största sannolikhet kommer att fortsätta tillverka kretskorten i
samma omfattning.
•
Snedvriden konkurrens – Eftersom skatten införs ensidigt i
Sverige i stället för på EU-nivå drabbas svenska företag av en
konkurrensnackdel jämfört med andra länder.
•
Ökade kostnader – Kemikalieskatten drabbar elektronikhandeln, en redan utsatt bransch med hård konkurrens och pressad lönsamhet där flera stora kedjor gått i konkurs de senaste
åren, och riskerar där att slå mot 500-1000 jobb (Källa: HUI
Research).
•
Ökad utländsk e-handel – Skatten kan komma att kraftigt öka
den utländska e-handelns andel av försäljningen när en permanent prisskillnad gentemot Sverige införs. Fraktkostnader
är idag en mindre kostnad och leveranser från Kina är gratis.
•
Ökad administration – skattens konstruktion innebär omfattande administration för att säkerställa att produkter inte
innehåller ämnen på listan och för att få skatteavdrag. Detta
missgynnar framför allt små företag. Detta kan leda till att
företag av praktiska och ekonomiska skäl väljer att betala det
högsta skattebeloppet. Därmed uteblir miljönyttan.
•
Inga incitament för proaktivt substitutionsarbete – Ämnen
som idag är vedertagna som bättre alternativ finns med på
den föreslagna listan. Det skickar signalen att proaktivt substitutionsarbete inte lönar sig då man jämställer alla flamskyddsmedel som lika miljöbelastande. n
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I mitten av maj meddelade Netonnet Group att man samlar verksamheten under varumärket NetOnNet och expanderar. E-handeln ska
fortsätta utvecklas och en bred utbyggnad av NetOnNets Lagershopar
inleds. Befintliga SIBA-butiker kommer att omvandlas till NetOnNet
Lagershopar.
– Netonnet Group inleder en kraftfull satsning idag. Vi samlar de
resurser och den långa erfarenhet som SIBA och NetOnNet byggt
upp och skapar en tydlig riktning framåt. Fokus är nu att utveckla
och expandera NetOnNets framgångsrika varumärke och självbetjäningskoncept. Med en utvecklad e-handel och ett kraftigt ökat antal
Lagershopar gör vi det ännu enklare för fler människor att handla
hemelektronik till låga kostnader, direkt från lagerhyllan, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.
– Netonnet Groups nya ledning har gjort ett framgångsrikt arbete
för att väva samman och effektivisera verksamheterna inom SIBA och
NetOnNet. Målet är att bygga ett starkare och större företag med
långsiktigt lönsam tillväxt och expansion. Det här är ett viktigt nästa
steg i det arbetet, säger Roland Vejdemo, styrelseordförande Netonnet Group.
– Detaljhandeln går igenom en digital omställning och kunderna
kräver sömlös integration mellan e-handel och butikshandel. Genom
denna satsning stärker Netonnet Group positionen som marknadens
främste e-handlare med omnikanalskoncept i Sverige. Vi är stolta
över det kunnande och den erfarenhet vi byggt upp i SIBA över 65 år,
och som nu ligger till grund för Susanne Ehnbåges och hennes medarbetares arbete att ta NetOnNets varumärke och koncept vidare,
säger Fabian Bengtsson, ägare Netonnet Group.
Redan under 2016 kommer NetOnNet att öppna tre nya Lagershopar; Östersund, Uddevalla och Stavanger. Parallellt inleds arbetet
med att omvandla SIBA-butiker till NetOnNet Lagershopar.
Koncernen har totalt 53 butiker i Norden, varav 38 inte är Lagershopar. I mitten av maj inleddes omvandlingen av fyra SIBA-butiker; Växjö, Västerås, Sundsvall och Svågertorp. Samtidigt påbörjades
en genomgång av förutsättningarna på övriga orter, med målet att ha
en konkret plan för omvandlingar och nya butikslägen senare i år.
Arbetet sker succesivt och väntas vara slutfört i slutet av 2017.
Fram till dess kommer SIBAs verksamhet på nätet och i butiker att
fortsätta som vanligt. SIBAs kunder kommer i framtiden att betjänas
av NetOnNet, som kommer att överta ansvaret för SIBAs garantier,
försäkringsärenden, serviceåtaganden samt kundkort med intjänade
bonuspoäng. n

NETONNET GROUP VÄXER

Netonnet Group ökade omsättningen under 2015 till 6,37 miljarder, en tillväxt med 2 procent jämfört med 2014. Rörelseresultatet
uppgick till 68,2 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till
1,1 procent.
– Vi levererar ett positivt resultat trots den starka dollarn och den
svaga norska kronan. Under året har vi också påbörjat ett omfattande
utvecklings- och effektiviseringsarbete i koncernen. Det har inneburit
vissa inkörningseffekter under året och en något förhöjd investeringsnivå, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.
– Investeringarna handlar bland annat om ett nytt centrallager, nytt
kontor, IT-investeringar samt en ny e-handelsplattform för NetOnNet.
Dessa investeringar lägger grunden för ännu större fokus på kundnöjdhet och tillväxt, men skapar också möjligheter för synergier och
effektiviserad kostnadsmassa, avslutar Susanne. n

NYHE TE R
NORDENS FÖRSTA TV-KANAL I ULTRA HD

Viasat Ultra HD blir Nordens första TV-kanal med innehåll i Ultra HD
(4K) och lanseras när sportsäsongen kör igång i höst. Kanalen kommer att innehålla några av höjdpunkterna från MTGs starka sportportfölj i bästa möjliga bildkvalitet, anger företaget.
Det finns ett ökat konsumentintresse för Ultra HD, också kallat 4K,
som märks av i en växande försäljning av TV-apparater med stöd för
den nya superhöga upplösningen. Därför har MTG i samarbete med
satellitoperatören SES och elektronikjätten Samsung gått ihop för
att förverkliga den nya kanalen som kommer att sändas via satellit
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Viasat Ultra HD kommer att
innehålla några utvalda direktsändningar från UEFA Champions League och andra delar av MTGs rättighetsportfölj, specialproducerade i
Ultra HD med oöverträffad detaljrikedom.
– Det är roligt att det nu börjar produceras innehåll i Ultra HD och
att sporten går i bräschen. Bildkvaliteten är fantastisk och ger tittaren
en upplevelse av att komma riktigt nära händelserna på skärmen. Vi
är glada över att vara först i Norden och ser fram emot att fortsätta
bygga på det framgångsrika samarbetet med Samsung och SES för
att erbjuda våra kunder ett växande innehåll i Ultra HD, säger Bartek
Gudowski, Chief Technology Officer, MTG Broadcasting.
Under sommaren kommer Viasat också att lansera en ny Ultra HD
digitalbox från Samsung och en TV-Modul som möjliggör för kunder
med en Ultra HD TV att se kanalen. n

DIGITALISERINGEN ALLT MER PÅTAGLIG

Svensk TV-industri är sedan flera år inne i en kraftig omställning. Det
pågår en tydlig tittarförflyttning från traditionell TV till online, och nu
börjar också intäkterna bli substantiella för onlinebaserade TV-tjänster. Detta visar Mediavisions nyutkomna årliga branschrapport över
den svenska TV-marknaden.
Totalt omsatte TV-marknaden 21,5 miljarder kronor 2015, vilket
innebär en blygsam ökning på 2,4 procent mot föregående år. En allt
större del av TV-industrins intäkter kommer från digitala tjänster. För
helåret 2015 beräknar Mediavision att 15 procent av marknadens
totala intäkter (exklusive public service) kommer från webb-TV, motsvarande 2,5 miljarder kronor. De ökade digitala intäkterna kommer
från såväl reklam- som betalsidan.
Digitaliseringens effekter förväntas intensifieras under 2016, då
Mediavision bedömer att andelen digitala intäkter kommer att öka till
nära 20 procent av TV-marknadens totala omsättning. Detta baseras
på att både räckvidd och tittartid för webb-TV fortsätter stiga, samt
att konsumenterna visar fortsatt köpintresse för streamingabonnemang.
– Antalet streamingabonnemang i Sverige växer stadigt både
genom nytillkommande hushåll samt att allt fler streamingkunder
väljer att skaffa fler än ett abonnemang, säger Marie Nilsson, VD för
Mediavision. Samtidigt ser vi en rad hämmande faktorer för annonsfinansierad webb-TV såsom adblocking och avsaknad av mätstandards,
vilket verkar återhållande för en i övrigt växande marknad.
Analysen visar också att digitaliseringen leder till omfördelning av
intäkterna mellan branschens aktörer, där internationella aktörer
såsom Youtube och Netflix tar allt större andelar på bekostnad av
inhemska spelare.
– Nordiska mediehus befinner sig i en spännande period, där
bolagens förmåga att bygga digital kompetens och ställa om erbjudandena mot digitalt kommer vara avgörande framgent, säger Marie
Nilsson VD för Mediavision. n

SVENSKAR ALLT MER UPPKOPPLADE

Adobe har presenterat rapporten Adobe Digital Index EMEA Best
of the Best 2015 som analyserat några av världens största företags
närvaro online och tillfrågat svenskar om deras nätvanor. Bland annat
framgår att svenskarna är allt mer uppkopplade och i snitt äger 5,8
anslutna enheter. Som en följd byter svenska konsumenter plattform
allt oftare när de surfar och utför ärenden online.
Rapporten visar att svenskar i snitt äger 5,8 uppkopplade enheter,
varav i snitt 2,6 stycken används dagligen. I rapporten framgår även
att 90 procent av svenskarna byter enhet, från exempelvis mobil eller
surfplatta till laptop, under tiden de är online. Samtidigt anser endast
var tredje svensk (32 %) att varumärken erbjuder en enhetlig användarupplevelse över olika enheter.
– Att svenskar har fler uppkopplade enheter och allt oftare byter
mellan dem har förändrat kundresan på ett avgörande sätt. Konsumentens närvaro på nätet har blivit allt mer fragmenterad och det
blir allt viktigare för företag att erbjuda en enhetlig upplevelse över
alla plattformar, säger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef på
Adobe.
Av undersökningen framgår att den främsta anledningen till att
konsumenter byter mellan olika enheter är för att läsa och svara på
email (59 %), följt av användning av sociala medier (55 %). 51 procent
byter enhet då de ska titta på rörligt innehåll, och då främst för att
kunna se innehållet på en större skärm (35 %). Även vid online-shopping, då 33 procent av svenskarna byter enhet, är det en större skärm
med enklare navigering som föredras.
Undersökningen visar också att 48 procent anser att en av de viktigaste anledningarna till att de får ett positivt intryck av en webbsida
beror på om den är visuellt tilltalande eller inte. När det kommer till
appar anser 44 procent att en visuellt tilltalande app är viktigt.
69 procent anser att mobilen är sämre än en desktop för att göra
ärenden online, medan 21 procent anser att den är lika bra som en
dator. 10 procent föredrar mobilen framför datorn.
Topp 5 anledningar varför svensken byter från mobil till dator:
1. 33 %: det är lättare att navigera på laptop/desktop.
2. 19 %: de vill se bild/produkt på en större skärm.
3. 19 %: det är lättare att sköta betalningar via en laptop/desktop.
4. 15 %: är nervösa att använda kreditkort på en mobil enhet.
5. 13 %: vill ge sig själva mer betänketid innan de genomför ett köp.
Så många uppkopplade enheter äger svenskarna (snittsiffror):
Smartphone (1,4), bärbar dator (1,1), surfplatta (0,7), spelkonsol
(0,7) och stationär dator (0,7). n
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N YH E T E R
ASUS FÖR FÖRSTA GÅNGEN STÖRST

MEDIA MARKT FORTSÄTTER SATSA I SVERIGE

Media Markt fortsätter att rapportera ett förbättrat resultat, där såväl
försäljning som intäkter ökar jämfört med föregående räkenskapsår.
Satsningen på den svenska marknaden kvarstår och Media Markt
planerar att öppna flera nya varuhus under åren 2016 och 2017.
Dessutom genomförs nu ett omfattande arbete att digitalisera och
modernisera bolaget för att vara en attraktiv hemelektronikåterförsäljare, i både varuhus och online.
Media Markt kan genom sin senaste resultatredovisning för
FY2015 rapportera om ett förbättrat resultat med 67 miljoner kronor.
Det senaste bokslutet visar på en förlust på 230 miljoner att jämföra
med 297 miljoner året innan. Tio varuhus uppvisar ett positivt operativt resultat, vilket kan jämföras med FY2014 då fem varuhus visade
på ett positivt operativt resultat. 21 av 27 varuhus samt online-försäljningen visar på en ökad försäljning och såväl företags- och onlineförsäljningen fortsätter att växa.
– Resultatet har förbättrats sedan föregående år och vi kan konstatera att verksamheten utvecklas enligt den plan vi lagt. Våra kostnadsanspassningar i kombination med våra satsningar på förbättra
såväl varuhusupplevelsen, som vår online-försäljning har medfört att
vi idag är bättre rustade än någonsin för att tillgodose våra kunders
behov. Tack vare den positiva trenden och det förbättrade resultatet återupptar vi nu vår expansion på den svenska marknaden. Vi
planerar att öppna fler varuhus redan under 2016 och håller just nu
på att undersöka strategiska lägen att etablera fler varuhus, säger Per
Kaufmann, vd på Media Markt.
Satsningen på att erbjuda hemelektronik via flera olika kanaler
fortsätter och Media Markt tillsammans med hela Media Saturn-koncernen storsatsar på att ge kunderna samma upplevelse oberoende
om man handlar i ett varuhus eller online. Som ett led i detta arbete
har Media Markt infört ett digitalt system för prissättning, vilket
innebär att priserna synkroniseras mellan de fysiska varuhusen och
webbutiken. Kunderna kommer därmed alltid kunna vara säkra på
att Media Markts priser är harmoniserade oavsett var man väljer att
handla. Media Markt har breddat sitt utbud av ny teknik och lanserat
ett samarbete med sju av Skandinaviens mest omtalade start ups för
smart teknik i hemmet.
– För oss är det viktigt att alltid se över vårt erbjudande och våra
tjänster för att kunna tillgodose våra kunders behov. Sverige är en
viktig marknad för våra ägare och vi har ett stort förtroende från
dem att fortsätta vår påbörjade resa om att bli en multikanalspelare i
Sverige, avslutar Per Kaufmann. n
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Med ett starkt halvår i ryggen står det klart att Asus är den största
PC-tillverkaren (laptop och desktop) i Sverige och Norden på konsumentmarknaden, sett till antal sålda datorer, berättar företaget. Asus
nordiska marknadsandel ligger nu på 21,4 %, före Lenovo, Apple,
HP, Acer och Dell enligt analysföretaget DMR:s Q1-rapport. I Sverige
ökar Asus sin marknadsandel dessutom ännu mer, där uppgår den till
24,7%.
På den tuffa konsumentmarknaden har försäljningen saktat in, och
bärbara datorer ökar med endast 1,9 % från första kvartalet förra
året till första kvartalet i år, medan Asus ökar sin försäljning med
hela 47 % under samma period. För stationära datorer har den totala
konsumentmarknaden minskat med -9,3 % samtidigt som Asus ökat
med 2,4 %.
Företaget berättar att deras starka tillväxt till stor del beror på en
ökad efterfrågan av datorer i premiumsegmentet – flaggskeppsmodellen Asus ZenBook UX305, som är en av världens tunnaste datorer,
har bidragit stort till den ökade efterfrågan av varumärket under det
senaste året. ZenBook-serien lanserades redan 2011 och har sedan
dess fokuserat på tunna och lätta datorer med premiumprestanda,
vilket nu syns på försäljningen.
Även gaming växer stort, där Asus anger att man länge varit
marknadsledande med ROG-serien. Asus berättar att man har en lång
historia av att fokusera på högpresterande gaming-datorer och att
man länge engagerat sig i den växande kulturen kring e-sport och i
gaming-communityt. n

LAG OM KASSETTBANDSAVGIFT ÄR FÖRÅLDRAD

Högsta Domstolen har 10 juni meddelat dom i målet mellan Telia och
Copyswede om privatkopieringsersättning för vissa mobiltelefoner.
Enligt domstolen är de aktuella mobiltelefonerna särskilt ägnade för
privatkopiering. Konsumenterna ska alltså betala ersättning. Detta är
enligt ElektronikBranschen högst olyckligt och orättvist.
– Domen visar att det är dags att ändra lagstiftningen. Den baseras
på ett konsumentbeteende som inte längre är aktuellt, eftersom konsumenterna har gått över till strömmade tjänster för både musik och
film/serier där de redan betalar ersättning till upphovsrättshavarna,
säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
Avgörande är enligt domstolen om anordningarna har egenskaper
som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering. Dessutom måste man kunna anta att de kommer att användas för privatkopiering i
en inte oväsentlig omfattning. En användarundersökning från Ipsos
som presenterades i maj visar att privatkopieringen av musik, film
och TV-serier i smartphones i stort sett har upphört. 1 503 respektive 1 565 personer fick svara på hur de via olika enheter under den
senaste månaden har lyssnat på musik respektive tittat på film och
serier. Bara 5 procent använder privatkopierad musik och 3 procent
privatkopierad film och serier.
– Det är stötande att lagstiftningen får dessa konsekvenser. Det är
orättvist mot konsumenterna och det solkar bilden av Sverige som ett
modernt digitalt samhälle. När skillnaden mellan upphovsrättslagen
och verkligheten blivit allt för stor, riskerar respekten för upphovsrätten att urholkas. Nu måste lagen ändras så att vi får ett modernt
system för att ersätta upphovsmännen, fortsätter Klas Elm.
– Innan lagstiftningen ändrats ger upphovsrättslagen stöd för en
kraftig nedsättning av avgiftsnivån. Copyswedes samlade krav motsvarar en halv miljard kronor, vilket är oskäligt när privatkopieringen i
princip har upphört, avslutar Klas Elm. n

NYHE TE R
ELGIGANTEN STORSATSAR

I slutet av 2015 växte Elgigantens butiksnät från 78 till 157 butiker. Nu
utökas det med ytterligare 23 nya varuhus.
– Vi ser en tillväxt i samtliga försäljningskanaler och kan konstatera
att de fysiska butikerna, trots en stark digital trend, fyller en väldigt
viktig roll för kunderna, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.
Av 23 varuhus är 18 nyetableringar och 5 uppgraderingar av befintliga varuhus. De första nyetableringarna sker redan innan sommaren
i Örnsköldsvik, Gislaved och Norrtälje. Under hösten går turen till
Partille och Ängelholm att få ett Elgigantenvaruhus på orten.
– Kunderna vill att det ska vara enkelt att handla och därför är det
viktigt att finnas där kunderna finns. Vi har precis stängt böckerna för
verksamhetsåret 2015/2016 och kan se att vi växer i alla försäljningskanaler inklusive butiksverksamheten trots en förflyttning mot de
digitala kanalerna, säger Niclas Eriksson.
Allt fler kunder väljer att boka sina produkter via nätet för att
sedan hämta ut dom i en butik inom några timmar.
– Kunderna förväntar sig alternativa leveransmöjligheter med
möjlighet till snabb tillgång till sina nya produkt idag. 50 procent av
alla internetordrar är collect@store idag. Med nyetableringar och
flera varuhus ökar vi servicegraden ytterligare mot kunderna lokalt.
Till skillnad från övrig detaljhandel så jobbar vi med produkter som
blir allt mer komplexa och som dessutom ska kopplas samman med
andra produkter i utvecklingen mot det digitala hemmet. Här har vi
en otroligt viktig roll att fylla då många kunder både vill och behöver
prata med en kunnig säljare inför köpet. Allt sammantaget så fyller de
fysiska varuhusen med bra service och kompetent personal en väldigt
viktig funktion i vår verksamhet, berättar Niclas Eriksson.
– Tillgänglighet och flexibilitet är viktigt för kunderna och det
faktum att de kan nå oss i varuhusen, via vår hemsida eller vårt kundcenter är en absolut styrka och konkurrensfördel. Helheten är mer
värd än summan av de enskilda delarna. Det får vi bekräftat med en
tillväxt i samtliga försäljningskanaler, men också genom att vi får allt
bättre resultat i olika varumärkesmätningar samtidigt som vi får högre servicebetyg än någonsin från våra kunder, säger Niclas Eriksson.
Satsningen innebär att Elgiganten kommer att ha närmare 185 mindre butiker och stora varuhus inom ett år. n

NY DISTRIBUTÖR – PROMAX MÄTINSTRUMENT

Special-Elektronik AB har tecknat ett avtal med Promax Electronica
S.L. för distribution av deras test- och mätinstrument inom kabel-TV
och fiberoptik.
– Mätinstrument är en viktig produktgrupp för oss och vi är glada
och stolta över att Promax valt att teckna avtal med oss. Promax har
den kompetensen vi letar efter samt marknadens bredaste sortiment
av användarvänliga produkter, säger Ola Petersson, produktansvarig
för Kabel-TV och Fiberoptik på Special-Elektronik.
Avtalet innebär att Special-Elektronik utökar sitt sortiment inom
mätteknik vilket är ett viktigt komplement till Special-Elektroniks
befintliga produktsortiment.
Promax, med huvudkontor i Barcelona, har mer än 50 års erfarenhet och expertis av att tillhandahålla innovativa test- och mätinstrument. De är sedan en lång tid väletablerade på den svenska marknaden genom en tidigare distributör.
– Vi är mycket glada över att ha ett företag som Promax ombord.
Det stärker oss ytterligare som ledande teknikleverantör och vi
ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Åke Larsson, VD på
Special-Elektronik. n

INGRAM MICRO SATSAR VIDARE

I syfte att ytterligare stärka sin position på den svenska marknaden
och fördjupa samarbetet med partners, leverantörer och kunder
samlar Ingram Micro sina två verksamheter i Sverige (Ingram Micro
AB & Ingram Micro Mobility AB) under en gemensam ledning.
Anders Wickström, tidigare ansvarig för Ingram Micro AB blir
landsansvarig för Ingram Micros nya svenska organisation med kontor
i Stockholm och Göteborg. Ingram Micro i Sverige representerar
koncernens samtliga affärsområden; Technology Solutions, Mobility,
Cloud, Commerce & Fulfillment Solutions samt Lifecycle Services.
– Vi vill skapa en gemensam starkare svensk ledning för att på
bästa sätt utnyttja de båda organisationernas styrkor för att bygga
långsiktig framgång och lönsamhet, säger Anders Wickström.
Ingram Micro kommer, precis som idag, att vara representerade
med försäljningskontor i Stockholm och Göteborg samt med logistikverksamheter i Borås och Stockholm. Detta för att kunna erbjuda
maximal service inom hela den svenska och nordiska regionen. Den
kommersiella ledningsgruppen för den nya svenska organisationen
representeras av Tomas Gate, Mattias Johansson, Fredrik Westerén,
Tony Kalomirakis, Björn Nilsson, Joakim Samuelsson och Jens Enskog.
I samband med organisationsförändringen öppnas också en ny gemensam webbplats upp på www.ingrammicro.se. Sidan blir en samplingsplats för hela Ingram Micros fulla erbjudande inom: Technology
Solutions, Mobility, Cloud och Commerce & Fulfillment Solutions. Sidan kommer löpande att uppdateras med exempel på framgångsrika
kundcase, länkar till den globala organisation, information om mässor
och events samt andra företagsnyheter. Här finns också möjlighet att
ansöka om att bli återförsäljare för Ingram Micro Sverige.
Parallellt med detta inleds även en satsning att bredda erbjudandet i de övriga nordiska länderna under ledning av Ingram Micros
nordiska VP Ulrich Egeskov. Utifrån de befintliga organisationerna i
länderna, som idag främst jobbar med produkter och lösningar inom
Mobility och Lifecycle Services, kommer Ingram Micro att investera
och expandera för att kunna erbjuda produkter och lösningar inom
de övriga affärsområdena, Technology Solutions, Cloud och Commerce & Fulfillment Solutions.
– Med denna organisationsförändring och nya satsning kommer
vi i ännu högre grad än tidigare att kunna leverera helhetslösningar
anpassade för hela Telecom- och IT-marknaden. Det är ett för oss naturligt steg för att möta de förändringar som sker på marknaden och
de ökande kraven från såväl kunder och leverantörer, säger Ingram
Micros Nordiska VP Ulrich Egeskov. n
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N YH E T E R
PHILIPS DÖDFÖRKLARAR BÖJD TV I NORDEN

CALIBER FRÅN MOON

Moon Radio AB meddelar att de tar över agenturen för Holländska
Caliber, som grundades tidigt på 90-talet och har vuxit till att idag
vara en av Europas ledande och mest respekterade leverantörer inom
Car Audio och Car Entertinment marknaden.
Moon berättar att Caliber idag är verksamt på fler än 30 marknader, och erbjuder fler än 1800 olika produkter, som till exempel
slutsteg, högtalare, woofers, DVD-spelare med bland annat Bluetooth
teknologi. Sedan 2013 har Caliber erbjudit produkter för hemmabruk
också, exempelvis portabla ljudutrustningar.
Moon förklarar att Caliber har fokus på design och de senaste teknologiska lösningarna., och med egen design- och utvecklingsavdelning i Holland anpassar Caliber alla sina produkter till den Europeiska
marknaden.
Caliber involverar också kunder och distributörer i produktutvecklingen, för en bra dynamik med marknaden, som avspeglar sig
i populära produkter som konsumenten tar till sig, menar Moon,
och anger att tillverkningen av produkterna sker i noga utvalda och
certifierade produktionsenheter i Asien, vilket ger Caliber full kontroll
över processen. n

ISOLDA NY DISTRIBUTÖR FÖR WENGER VÄSKOR

Som ett led i att stärka varumärket Wengers internationella närvaro
har Wengers ägare Victorinox ingått ett partnerskap med Isolda.
Isolda kommer som exklusiv generalagent distribuera Wengers väskor
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med siktet på affärsresenärer
kommer fokus ligga på hemelektronikbutiker och kontorsfackhandeln. Isolda är redan Wengers främsta distributör i Norden.
– Vårt mål är att skapa ett starkt fotfäste på den nordiska marknaden och bli den ledande volymleverantören av väskor för affärsresenärer. Vi är övertygade om att Isolda är den perfekta partnern för att
uppnå detta, tack vare sitt starka distributionsnät och sin kompetens
inom varumärkesbyggande, säger Cartsen Kulcke, VD Wenger.
– Vi är verkligen ivriga att få börja utveckla affärerna för Wenger
här i Norden och stolta över att vara kompanjoner med en global
marknadsledare med utmärkta produkter och långa traditioner. Vi
har stor respekt för de moderna produkterna med funktionalitet och
tillförlitlighet som är oerhört tilltalande för den nordiska konsumenten, säger Marcus Andersson, VD Isolda.
Bland produkterna återfinns rullväskor, datorväskor, ryggsäckar,
axelremsväskor och portföljer. Varje produkt kännetecknas av väldesignad funktionalitet, material av högsta kvalitet och raffinerade
detaljer såsom vattentätskikt, säkerhetsfack och reptåligt foder, anger
företaget. n
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– Böjd TV var en design-gimmick som konsumenter aldrig riktigt tog
till sig, så vi plockar bort det från vårt sortiment i Norden, säger Henrik Kyhl, VD i Norden på TP Vision, företaget bakom Philips TV.
De första böjda TV-apparaterna visades upp av två tillverkare i januari 2013 på världens största hemelektronikmässa, CES, i Las Vegas.
– Efter detta så lanserade de flesta andra TV-tillverkare också böjda
TV-apparater så att de två tillverkarna inte skulle ha en konkurrensfördel, säger Henrik Kyhl.
Enligt marknadsundersökningsföretaget GfK var bara 6% av alla
sålda TV-apparater i Norden under de tre första månaderna av 2016
böjda.
– En böjd TV är snygg i ett rum med rundade väggar, men få människor bor i torn, säger Henrik Kyhl.
De sista böjda TV-apparaterna från Philips i Norden är 55PUS8700
och 65PUS8700. Båda har Philips TV:s unika bakbelysning, Ambilight,
som skall förstärka TV-upplevelsen och skapa en nästa tredimensionell effekt. Båda TV-apparaterna är i UHD-upplösning (Ultra High
Definition, också kallat 4K) och inkluderar Android TV-plattformen,
med tillgång till appar i Google Play Store och Philips App Gallery. n

SWEDELTACO – NORDIC HOME CULTURE

DistITs dotterbolag SweDeltaco introducerar varumärket Nordic
Home Culture, en ny produktlinje med syfte att inta marknadsposition på hemelektronikbranschen.
Varumärket Nordic Home Culture befinner sig idag i introduktionsfasen med produkter som fläktar, luftrenare och luftfuktare. Under
2016 tillkommer produkter för värme och småel.
– Lanseringen av en ny produktlinje i hemelektronikbranschen ser
vi som en förberedelse inför den kommande trenden med Internet of
Things. Gränsen mellan IT och hemelektronik kommer i framtiden att
suddas ut allt mer och vi förbereder oss för den spännande utvecklingen genom att ge oss in på hemelektronikmarknaden. Vår ambition är att använda oss av våra tidigare erfarenheter och kunskaper
inom varumärkesutveckling och ser introduktionen i hemelektronikbranschen som ett naturligt nästa steg, förklarar Siamak Alian, VD på
DistIT AB.
SweDeltaco har tidigare lanserat egna märkesvaror som Deltaco
och Streetz med mycket positiva resultat. De egna märkesvarorna har
sedan lanseringarna uppvisat höga försäljningsvolymer och marginaler, och en konstant ökande varumärkeskännedom bland konsumenter.
I senaste Varumärkesbarometern från januari 2016 blev det klart
att igenkänningsgraden för Deltaco i Sverige nu är över 40 procent. n

NYHE TE R
TV:N FÖREDRAS AV ALLT FLER WEBB-TV-TITTARE

Att TV-marknaden ritas om i snabb takt märks på många sätt. Ett
tecken på förändring är att allt fler använder den traditionella TVskärmen snarare än datorn för att titta på webb-TV. Webb-TV blir
därmed mer likt traditionell TV, vilket leder till ytterligare konkurrens
om tittarens uppmärksamhet och tid.
I Sverige tittar fler och fler på webb-TV, vilket är en tydlig trend
sedan flera år tillbaka. Nära 3 miljoner svenskar i åldrarna 15-74 år
tittar på streamingtjänster dagligen. En tredjedel av dessa använder
den vanliga TV:n för att titta på webb-TV. Detta visar Mediavisions nyutkomna årliga branschanalys över den svenska TV-marknaden 2015.
Webb-TV-konsumtionen sker över många olika skärmar och enheter. Hittills har datorskärmen varit förstahandsvalet. Men under 2015
skedde ett tydligt trendbrott. Den gamla vanliga TV-skärmen var den
enda enhet som verkligen ökade (mer än 40%), medan övriga skärmar har samma räckvidd som under 2014. Detta är ett mycket snabbt
framväxande beteende och allt talar för att tillväxten tilltar ytterligare
framöver. Fortfarande är dock datorn vanligare men tillväxten ligger
alltså i stor-skärmstittandet.
Mediavision konstaterar också att utvecklingen i hög grad drivits av
tjänster som AppleTV och Google Chromecast, som underlättar konsumtion via TV-skärmen. Även spelkonsoler och smarta TV-apparater
med inbyggda appar används i ökande grad av konsumenten. n

CERTIFIERING – LJUD, LJUS & BILDINSTALLATÖRER

Alla som upplever en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser värdet av att kunna verifiera sin kompetens. LLB kommer
nu att ta fram krav på certifiering för Ljud, Ljus och Bild och tar också
fram ett prov som rör alla i branschen som kommer i kontakt med
den här tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till dig som
behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Du kommer att
kunna visa att du har de teoretiska kunskaper som är en grund för att
du kommer att klara av att leverera en bra installation av Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor
och teatrar.
Dessa teoretiska kunskaper måste kompletteras med praktisk förmåga. En LLB certifiering är en garanti för att det finns en grundläggande kunskap. Därutöver kan det finnas krav på erfarenhet, skicklighet, konstnärlighet som var och en får bedöma. En LLB certifiering
har som mål att du som upphandlar utrustning och tjänster har att
göra med någon som har verifierade kunskaper inom området som
garanterar en installation och utrustning som är klanderfri enligt
alla riktlinjer och erfarenheter som ligger till grund för en optimal
användbarhet och säkerhet.
Kraven kommer att tas fram av tre ledande branschspecialister; Per
Sjösten för Ljud, Ulf Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild.
Certifieringen presenterades under Ljud, Ljus och Bildmässan den
11 maj, och planen är att dessa certifieringar kommer att genomföras
på en rad platser runt om i Sverige under hösten 2016. n

BERGSALA AB HAR FYLLT 40 ÅR

Den 20 april 2017 var det 40 år sedan företaget Bergsala AB grundades i Kungsbacka av Owe Bergsten, Pierre Sandsten och Lars-Göran
Larsson. När Bergsala Aktiebolag blev ett bolag var det främst för att
kunna importera olika sorters hemelektronik från Asien. Bland annat
Maxellband som blev väldigt populära i slutet av 70-talet.
Spel kom in i bilden först i januari 1981 när Owe Bergsten var på
en resa i Singapore och hittade ett exemplar av Nintendos Game &
Watch i en fotobutik. Spelet var Fire och Owe satt hela vägen hem
och spelade spelet. Efter mycket om och men lyckades Bergsala
beställa 150 stycken exemplar från Nintendo att sälja i Sverige och på
sikt blev det en storsäljare.
Bergsala AB blev också bolaget som tog succén Nintendo Entertainment System, NES, till Sverige i september 1986.
– Vi var först i Europa med att ta in NES. Vid den tidpunkten tog vi
in 5 000 exemplar av NES, berättar Owe Bergsten, VD för Bergsalakoncernen. NES blev som vi vet en megasuccé. Något som skulle göra
det ännu större var förstås spelet Super Mario Bros.
– Super Mario Bros lanserades i Sverige i maj 1987 och det visade
sig vara spelet alla ville ha. Det var en otrolig tid. Försäljningen fullkomligt exploderade, säger Owe.
Utöver succér som Game & Watch, NES och Super Mario Bros. har
Bergsala AB också fått uppleva enorma framgångar med spelkonsoler
som Game Boy, Nintendo DS och Wii.
Nästa spelkonsol från Nintendo som Bergsala AB kommer att
släppa i Sverige går under arbetsnamnet Nintendo NX.
– Vi vet inte så mycket om den än, för Nintendo har inte avslöjat
så mycket, men vi hoppas förstås att den ska bli lika populär som NES
och Wii, säger Owe. n

JAM AUDIO INTRODUCERAS I NORDEN

JAM Audio är ett stort varumärke inom trådlösa högtalare och hörlurar men relativt okänt i Norden – tills nu, anger distributören Isolda,
som nu introducerar märket här. JAM anges stå för lättanvända och
prisvärda ljudprodukter av hög kvalitet.
JAM Audio är enligt Isolda ett av de marknadsledande varumärkena inom trådlösa högtalare i bland annat Storbritannien och USA.
Sortimentet består dels av små, portabla Bluetooth-högtalare, perfekta på utflykten eller semestern, som skall leverera förvånansvärd
ljudkvalitet för sitt format (och sitt pris), dels av Bluetooth-hörlurar.
Några exempel på produkter: JAM Heavy Metal är flaggskeppet
inom portabla Bluetooth-högtalare och tillverkad i borstad, anodiserad aluminium. JAM Daze är en trådlös högtalare med inbyggd
ljusshow, så att man slipper släpa med sig discokulan. JAM Transit Lite
lanseras som en smidig hörlur som sitter lätt på skallen men producerar ett klart, fylligt ljud med bra bas.
JAMs produkter kommer att finnas i handeln lagom till sommarens
uteaktiviteter och distribueras i Norden av Isolda AB. n
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BCI

BCI #1 2016:

Fokus på TV-försäljning
och teknik
Årets första ButiksChefsIndex redovisar vad
butikscheferna har för syn på TV-försäljningen. Utvecklingen av TV-apparaterna skenar
och det är nya tekniker och utveckligssprång
hela tiden.
TEXT: KLAS ELM, VD ELEKTRONIKBRANSCHEN

Ä

ven sättet vi konsumerar TV, eller kanske snarare rörlig bild, ändrar sig också snabbt. Skärmarna blir hela
tiden större och konsumenterna efterfrågar också
de stora skärmarna. 55 tum är nu den vanligaste storleken. I och
med det ökar behovet av bättre upplösning eftersom avståndet
mellan soffan och TV:n ofta är oförändrat. Ultra HD slår igenom
och en stor del av varumärkenas line up är redan nu UHD. OLED
slår också igenom.
Våra konsumtionsvanor av rörlig bild ändras snabbt nu. Unga
svenskar ägnar hälften av tittartiden åt webb-TV, i hela befolkningsgruppen har webb-TV gått från 13 till 37 procent, Youtube
har 61% av den kommersiella tittartiden totalt och mer än tre
miljoner svenska hushåll har tillgång till SVOD. Redan förra året
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hade mer än 40 procent av hushållen smart-TV och ökningen
kommer att fortsätta starkt under året, då de flesta modeller som
säljs nu är smarta.
Vi presenterar även Snabbindex för mars i denna BCI. Den totala försäljningen i mars var 3 procent sämre än samma månad ifjol.
Dock var det en liten förbättring mot försäljningen under årets
första två månader. De ackumulerade siffrorna för året landade
på minus 6,2 procent för första kvartalet jämfört med 2015.
Sist vill jag rikta ett tack till alla medverkande butikschefer.
Snabbt och bra svarat - Tack!
Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att;
• TV-skärmens storlek är den viktigaste aspekten vid ett TV-köp,
• Smart-TV är det näst vanligaste ämnet för konsumenterna vid
ett TV-köp,
• Ultra-HD har slagit igenom och frågor om UHD är de tredje
vanligaste vid ett TV-köp,
• var femte butikschef upplever en ökad efterfrågan av TVförsäljning och hälften upplever en stabil efterfrågan,
• 77 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu,
• 85 procent av butikscheferna är positiva till försäljningsutvecklingen kommande halvår. n

B CI

Sara Branting, Varuhuschef Media Markt Eskilstuna.

Stor nyfikenhet på
”det uppkopplade hemmet”

Trådlöst ökar
Ett positivt försäljningsläge inom praktiskt
taget alla produktkategorier. Så beskriver Sara Och när det gäller trådlösa produkter så ökar mängden i stort sett
för varje dag. Fler och fler producenter väljer att satsa alltmer på
Branting, Media Markts varuhuschef i Eskiltrådlösa lösningar.
stuna, läget just nu.
När det gäller intresset för TV-apparaterna så märker Sara även
– Det är många nyfikna som är ute och koldär en ökning, framför allt efter jul. Det kan vara kommande
lar vad den senaste tekniken är och vad “det
fotbolls-EM som ligger bakom, men det är bara en gissning.
uppkopplade hemmet” innebär. Vi märker att
Den vanligaste frågan om TV från konsumenterna handlar om
intresset för hemelektronik ökar.
Smart TV i Media Markts varuhus i Eskilstuna.
TEXT: JAN BJERKESJÖ, FOTO: MEDIA MARKT

D

et gör att Sara ser positivt på försäljningen under det
kommande halvåret jämfört med ifjol.
– Vi ser en positiv trend, som vi tror kommer att

hålla i sig.
Det är framför allt trådlösa produkter som fortsätter att växa
och där kunder också är mer intresserade enligt Sara Branting.
– Allt från hur man styr sitt hem med telefonen, till kompletta
helhetslösningar. Vi märker varje dag ett stigande intresse för
Smart Watch och träningsarmband. Även trådlöst ljud fortsätter
att växa och utvecklas. Intresset för VR-tekniken har också ökat.
Det gör samtidigt att det krävs mer av varuhuset eftersom sortimentet är stort och pålästa kunder förväntar sig få bästa servicen
och svaren från kunnig personal.
– Då dagens kunder är mer pålästa innebär det att vi måste ha
välutbildad personal. Förutom lokala utbildningar i varuhuset så
skickar vi hela personalstyrkan på utbildning till Stockholm två
gånger per år där de får klämma och känna på den senaste tekniken och träffa våra leverantörer.

– Den näst vanligaste frågan handlar om bildkvaliteten.
Den tredje vanligaste frågan handlar om Curved, men OLED och
4K är också teknik som lockar till frågor från konsumenterna.
– Efterfrågan på ljud växer mer och mer och kunderna vill ha en
helhetslösning med TV och soundbar.
Den vanligaste tumstorleken som varuhuset i Eskilstuna säljer
idag ligger på 55 tum. En stor vardagsrums-TV kompletteras av
mindre storlekar i barnrummen.
– Jag tycker det är kul att folk lägger lite mer pengar på produkterna idag. Man ser ett mervärde i kvalitet. Ett exempel är när vi
tar in lite dyrare och exklusivare köksmaskiner som exempelvis
Kitchen Aid så säljer vi dem på en gång. Det känns som om det
finns ett större intresse hos konsumenterna att välja bra produkter upplever jag.
Hur är det med after sale, upplever du ett ökat behov av hjälp
när konsumenterna väl har fått hem produkterna?
– Ja, det är något som vi har märkt den senaste tiden. Det är
extremt stor efterfrågan på just after sales. ”Hur kopplar vi upp
den här nya produkten hemma till nätverket?” Vi har idag ett
stort utbud av servicetjänster i varuhuset, men detta är något vi
behöver satsa på för att svara upp till kundens behov. n
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PR IVAT K O P I ERI N G

Privatkopieringen
har i stort sett upphört
Privatkopieringen av musik, film och TV-serier
har i stort sett upphört. Svenska konsumenter
riskerar att drabbas av orättvisa extrakostnader. Det visar en ny undersökning som Ipsos
har genomfört på uppdrag av ElektronikBranschen.

D

et dramatiska resultatet intensifierar behovet av att
omedelbart ändra det svenska systemet för privatkopieringsersättning.
Undersökningen visar att andelen som privatkopierar, med
alla apparater och både för musik och film/serier idag ligger på
ensiffriga procenttal:
Smartphone
Surfplatta
PC
Musik		5%		3%		8%
Film & TV-serier 3%		
5%		
9%
(Andel som svarar ”Ja” på de svarsalternativ som innebär att de
har privatkopierat med apparaten någon gång under de senaste
30 dagarna.)

Dubbelbetalning

Samtidigt som svenska konsumenter enligt undersökningen i stort
sett har slutat att privatkopiera, vill upphovsrättsorganisationen
Copyswede att konsumenterna ska betala privatkopieringsersättning vid köp av smartphones, surfplattor och PC. Det skulle
kunna kosta konsumenten upp till 450 kronor mer när de köper
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en smartphone. Hur mycket beror på hur många gigabyte, alltså
lagringsutrymme, apparaten har.
– Ska hemlandet för det ledande företaget inom streamade
musiktjänster ha en gigabyteskatt som straffar sådana tjänster?
Detta skulle innebära orättvisa dubbelbetalningar för konsumenterna. Det vore absurt att kraftigt öka intaget av privatkopieringsersättning samtidigt som privatkopieringen i stort sett har
upphört, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.
I undersökningen har 1 503 personer fått svara på hur de via
olika enheter under den senaste månaden har lyssnat på musik,
medan 1 565 personer har fått svara på hur de via olika enheter
under den senaste tiden har tittat på film och serier. Undersökningen genomfördes i mars 2016 och baseras på ett representativt urval av den svenska befolkningen från 16 år och uppåt.
– Med anledning av resultatet måste regeringen nu omedelbart
utreda ett nytt system för privatkopieringsersättningen. Nuvarande system gör att konsumenterna kan tvingas betala privatkopieringsersättning samtidigt som de redan betalar upphovsrättsersättning via Spotify och Netflix – de tjänster som undersökningen
visar att de framför allt använder. Vi behöver ett system för den
digitala tidsåldern, fortsätter Klas Elm.
– I Finland och Norge har nyligen införts ett system där
konsumentens avgifter avskaffats och upphovsmännen ersätts
över kulturbudgeten. Ersättningen där baseras på regelbundna
marknadsundersökningar, så att ersättningen kan anpassas till
teknikens och privatkopieringens verkliga omfattning. Det är dags
att Sverige går samma väg, avslutar Klas Elm. n

P RIVAT KO PIERING

Konservativa organisationer
slåss för gigabyteskatten

Jurister och poeter är överens om att vi har en Dags för ett nytt system
ny digital verklighet som påverkar bland annat Remissvaren talar ett tydligt språk. Flera organisationer tar upp
privatkopieringsersättningen. Men slutsatserna behovet av ett nytt system och påpekar att dagens privatkopieringsersättning har flera brister och bör ersättas av ett nytt
går isär.
Näringsliv, institutioner och myndigheter vill se
en förändring. Upphovsrättsorganisationerna
bortser från att tekniken i grunden har ändrat
förutsättningarna, och tycker att status quo är
önskvärt.

D

etta är det samlade intrycket av den genomgång som
ElektronikBranschen låtit göra av hur privatkopieringsersättningen berörs i remissvaren på EU-kommissionens meddelande KOM (2015) 626 (Mot en modernare och mer
europeisk ram för upphovsrätten). Meddelandet har av justitiedepartementet remitterats till ett antal myndigheter, institutioner
och organisationer.
– Det är uppenbart att upphovsrättsorganisationerna Copyswede, KLYS, Stim och SKAP kämpar hårt för att försvara fyrdubblade
inkomster. De kräver en halv miljard kronor om året i ersättning
för privatkopiering, samtidigt som de flesta inte kopierar utan
använder strömmade tjänster för musik, film och TV, säger Klas
Elm, VD ElektronikBranschen.

system.
Uppsala Universitet påpekar att det finns en obalans som gynnar rättighetsinnehavarna. Patent- och registreringsverket, PRV,
efterfrågar ett mer effektivt system. Tillväxtverket konstaterar att
onlinetjänsterna dominerar över de fysiska formaten. Svenskt
Näringsliv menar att ersättningen ska motsvara upphovsmännens faktiska förlust. Almega påpekar att företagen får ta hela
risken, medan upphovsrätten ger alla rättigheter till den enskilda
upphovsmannen.
Copyswede och andra upphovsrättsorganisationer ser dock
inget behov av förändring. De uppmanar lagstiftarna att iaktta
stor försiktighet, inte ändra på grundförutsättningarna och bara
göra det som krävs av EU.
Privatkopieringsersättningen (”kassettbandsskatt”) infördes
för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHSkassetter, eftersom dessa användes för att kopiera LP-skivor och
TV-program. Idag vill Copyswede att konsumenterna ska betala
privatkopieringsersättning även på mobiltelefoner, surfplattor och
datorer. Detta trots att sådana apparater inte - som lagen anger är ”särskilt ägnade” för att privatkopiera.
Många konsumenter lyssnar på musik i mobilen, men de gör
det snarast med tjänster som Spotify genom vilken de redan har
betalt ersättning. n
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Fredagen den 15 april öppnade Hi-Fi Klubben sin första tyska butik på Stadthausbrücke 1-3, mitt i Hamburg.

Hi-Fi Klubben in i Tyskland
Den skandinaviska hi-fi kedjan Hi-Fi Klubben
öppnade i april sin första tyska butik i hjärtat
av Hamburg.

D

et här är första steget på vägen mot att introducera
kedjans framgångsrika affärskoncept på en ny och
väldigt stor marknad, anger företaget.
Hi-Fi Klubbens första tyska butik ligger på Stadthausbrücke 1-3,
mitt i Hamburg. Även om det till en början bara handlar om en
butik, som kompletteras med en webbutik, har både geografiskt
läge, marknad och tidpunkt valts med stor omsorg, meddelar
företaget. Den nya butiken kan presentera och demonstrera hela
Hi-Fi Klubben-konceptet och har inretts efter konstens alla regler.

Konkurrens

Hi-Fi Klubben berättar att undersökningar har visat att många
tyska konsumenter efterlyser ett högkvalitativt alternativ till
”elektronikvaruhusen” som dominerar alla områden, och som
utöver ljud- och bildprodukter även säljer allt från brödrostar till
tvättmaskiner och trädgårdsgrillar. Det är just det här alternativet som Hi-Fi Klubben i mer än tre årtionden har representerat
i Skandinavien och under de senaste par åren även i Nederländerna.
– Vi kan ärligt säga att vi inte vet någonting om brödrostar och
tvättmaskiner. Men vi ser stora möjligheter att bredda vårt kvalitetsbudskap till mängder av tyska musikälskare. Vår nisch är att
erbjuda marknadens bästa kvalitet, kompetens och service och
att göra det till ett konkurrenskraftigt pris, både inom traditionell
stereo och surround, men även inom TV och de senare streamingprodukterna, säger Christoffer Arensbach, direktör på Hi-Fi
Klubben.
– Tyskland har först nu hakat på streamingtåget, och det ger oss
chansen att vara först på plan och etablera oss som experter på
ett snabbt växande område. Samtidigt är klubbkulturen extremt
populär bland tyskar, så här passar ju hela vårt koncept in otroligt
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bra. Vi är kända för att säga vad vi tycker rakt ut och inte vara
rädda för att provocera. Vi kallar en spade för en spade, och det
har vi tänkt fortsätta göra ända in i minsta detalj, som att säga
”du” istället för ”Ni” i vår tyska marknadsföring. Det här hjälper
till att etablera oss som ett nytt och fräscht alternativ, säger Christoffer Arensbach.

Potential

Med 3,5 miljoner invånare är Hamburg i sig en stor och väldigt
attraktiv marknad, och Hi-Fi Klubben bedömer redan nu möjligheten att öppna fler butiker runt om i staden. Tyskland har 39 städer
med fler än 200 000 invånare, så här finns en enorm potential på
längre sikt.
Hi-Fi Klubben ska inte ändra sitt grundläggande koncept, och
varuflöde, logistik, administration med mera kommer att ske via
de centrala funktioner som redan finns i Skandinavien. n

Christoffer Arensbach, Hi-Fi Klubben.
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Gunnar Holm och Christer Johansson flankerar ett nummer av Rateko.

En sammanhållande länk
Alla branscher med dignitet har en egen
branschtidning. Varför har man det?
Tradition, eller fyller tidningen ett eller flera
behov som behövs för att hålla ihop och utveckla en bransch.

branschen och delar många intressen – och båda brinner fortfarande för vår fantastiska bransch. Här kommer en kort resumé av
deras intensiva diskussion kring ett antal viktiga frågor rörande
Rateko och dess framtid.
* Vad är er relation till vår branschtidning?

Vilken funktion fyller en branschtidning idag?
Kan en branschtidning överleva utan stöd av
engagerade läsare och företag?

I

slutet av maj träffades två branschprofiler - som varit
med i elektronikbranschen i över 40 år i olika befattningar - och diskuterade och bollade lite idéer och frågeställ-

ningar.
Gunnar Holm, grundare och tidigare VD på Pioneer, har varit
med i flera branschorgan som aktiv styrelsemedlem och talesperson, och Christer Johansson, som varit återförsäljare med egna
butiker, VD på Audio Video och Thomson samt styrelsemedlem
och ordförande i både ElektronikFörbundet och ElektronikBranschen i flertalet år.
Gunnar och Christer, som är goda vänner sedan 1978 då de
träffades första gången, har hållit ihop och umgåtts även utanför
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Jag har alltid använt Rateko som ett verktyg för att hålla mig uppdaterad om vad som händer i branschen och inte minst uppskattat
avsnittet produktnyheter om inte annat av ren nyfikenhet.
Andreas Arve, VD Audio Video Stockholm.

BRANSC HTIDNING

GH: – Mitt första reklamorgan. Redan 1965 använde jag Rateko
som annonsorgan får att nå ut med mitt reklambudskap och göra
mitt märke känt bland beslutsfattare och säljare. Rateko var det
mest effektiva media att effektivt och billigt nå in i branschen.
CJ: – 1966 läste jag mitt första nummer av Rateko. 1977 gjorde
jag mitt första reportage för Rateko då jag var över i USA och
bevakade CES på uppdrag av Bertil Harrison som då var grundare
och redaktör av tidningen. Kom ihåg att jag skrev och varnade för
att Koreanerna är något vi måste se upp med i framtiden.
* Om ni ser tillbaka på Rateko, hur var det förr?
GH: – Mycket protokoll och reportage från årsmöten, men
tidningen utvecklades och det blev mer och mer personreportage
och de gav en igenkännande effekt för alla som läste tidningen.
CJ: – Från början en ganska tråkig branschtidning där det knappast fanns med några artiklar om våra produkter. Sedan utvecklades tidningen i och med att man bytte redaktörer. När Olle Larsén
och sedan Jan Ljuhs tog över chefsskapet på tidningen blev den
oumbärlig för alla i branschen.
* Hur har tidningen förändrats genom åren?
GH: – Den har definitivt gått åt rätt håll och innehållsmässigt
har den blivit en komplett branschtidning.
CJ: – När Jan tog över blev det mer personreportage och intressanta reportage från mässor och fabriksbesök, och under 80- och
90-talet då Jan var chefredaktör kom det ju så många nya produkter, så man behövde tidningen för att hålla sig à jour med allt nytt.
* Hur har ni använt tidningen?
GH: – I första hand både externt och internt i mina verksamheter. Det är viktigt att berätta för alla medarbetare i bolaget om hur
branschen ser ut och fungerar, och vilka aktörer som finns och
hur de agerar. Alla medarbetare på Pioneer hade ett eget exemplar av Rateko. Vi använde också Rateko för att få ut nya produkter genom att skicka alla pressreleaser först till Rateko.
CJ: – När jag var VD på Audio Video annonserade vi i Rateko för
att få med nya medlemmar, vilket var mycket effektivt. Sedan har
vi alltid haft en nära relation med Ratekos medarbetare genom
åren och gett dem produktreleaser och annan information som
resulterat i flera viktiga artiklar som hjälpt våra verksamheter internt, och inte minst viktigt att kunna visa våra huvudmän artiklar

(som de uppskattade, då de gillade vad de såg och läste).
* Har tidningen haft betydelse för era verksamheter?
GH: – Ja, genom att vi via Rateko snabbt kunde sprida vårt
varumärke och göra alla våra nya produkter kända bland återförsäljarna och säljarna i butiken. Under 70- och 80-talet körde
vi många utmanande annonser med fräcka budskap och Rateko
var alltid först ut med våra annonser för att vi ville nå ut snabbt i
branschen, innan vi bearbetade övrig media och våra slutkonsumenter.
CJ: – När jag var med och lanserade Telefunken Partner koncept
1992 i Sverige hade vi fyra helsidor per nummer under ett år och
vi fick total genomslagskraft i branschen, tack vare att tidningen
lästes av alla. När vi startade vår Roadshow ett halvår efter att annonserna börjat i Rateko så drog det fulla hus. När kampanjen var
över ett år senare hade vi 325 nya återförsäljare! Vilken genomslagskraft det blev, och detta följdes också upp redaktionellt av
tidningen vilket också hjälpte till förstås.
* Vad är bäst med tidningen?
GH: – Ett effektivt organ för att nå branschens beslutsfattare
och tala om att man finns!
CJ: – När jag skulle ta över ordförandeklubban för ElektronikFörbundet 2001 så kunde jag inte så mycket om El&Vitt, som
gavs ut parallellt med Rateko mellan 1994-2009, innan de båda
tidningarna slogs samman till en branschtidning 2010. Nu blev
dessa artiklar än mer intressanta och jag lärde mig mycket om
vitvarubranschen genom att läsa olika reportage och ta del av alla
spännande produktnyheter som man tog upp i tidningen.
* Är Rateko rätt namn på en branschtidning?
GH: – Nej, för den unga generationen som är van att söka
information är namnet fel. Idag måste namnet var kopplat till den
verksamhet man driver.
CJ: – ElektronikBranschen var ett bra namn på tidningen, och
dessutom heltäckande för en bransch som säljer både vitt, brunt,
foto, spel och telefoner.
* Kan man lära sig något nytt genom att läsa tidningen?
GH: – Ja, som intresseväckande fungerar tidningen utmärkt.
Tidningen sprider kännedom om mycket, till exempel en ny generation brödrostar! Genom att läsa reportage kan man fördjupa sig

Med branschtidningen Rateko hänger man med på alla spännande
nyheter och tidningen betyder mycket även för oss som servar produkterna.
Rasmus Andersson, Servicetekniker Electrolux Helsingborg.

Klart att tidningen skall vara kvar! Rateko är en viktig informationskanal för vår bransch och uppskattas lika mycket av alla medarbetare
inom vår organisation.
Thomas Axelsson, Hages.
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i exempelvis systemkamerorna och på olika skillnader som man
kan peka på.
CJ: – Jag har lärt mig mycket bara genom att ta del av alla produktreportage som alltid finns med i Rateko. Sedan är det alltid
roligt att läsa om personer och vad de gör eller har gjort, eller om
de fått nytt jobb hos konkurrenten.
* Är dagens innehåll i linje med vad marknaden vill ha?
GH: – Det vet man inte förrän man ser det! Tror dock att det är
viktigt att skriva om människor i branschen. Vidare vad konkurrenter gör, branschnyheter är alltid viktiga. Belysa till exempel
geografiska skillnader och ta med bra säljtips och hur man bli
framgångsrik, som kan inspirera unga säljare i vår bransch.
CJ: – Det gäller att hitta en bra mix av det viktigaste i vår
bransch. Jag gillar verkligen att titta på alla fina reportage man
får tillgång till från IFA och CES. Sedan tror jag som Gunnar att
man måste skriva om människor och deras uppdrag eller gärning.
Sådant inspirerar oss alla.
* Saknas något i tidningen?
GH: – Mera personreportage, för de är viktiga av många olika
skäl.
CJ: – När Bladder och Son skrev sina artiklar i Rateko så läste till
och med våra respektive tidningen. Skvaller säljer alltid, även om
det är en liten klick av personer som det handlar om. Det hade
varit kul om vi hade fått med någon ny artkel av Bladder igen för
vi vet ju att han fortfarande är väl insatt och initierad i vad som
händer i branschen.
* Varför är det så lite annonser i tidningen idag jämfört med
tidigare?
GH: – Beslutsfattarna inser inte hur bra räckvidden och genomslagskraften av tidningen är.
CJ: – Jag är lite rädd för att de som köper media idag hos de
stora leverantörerna är totalt styrda av upplagesiffror och har
dålig insikt i vad en branschtidning kan åstadkomma. Traditionen
saknas och de som fortfarande känner för tidningen och inser
värdet har mindre att göra med besluten.
* Skulle sponsrade artiklar vara en väg att få fler annonsintäkter?
GH: – Ja det tror jag på. Men igen så är det viktigt att högsta

ledningen förstår varför en sponsrad artikel eller annons i Rateko
kan ha en stor inverkan på många olika sätt.
CJ: – Jag är med i en redaktion i en lokal tidning i Viken och här
har vi sponsrade artiklar och de uppskattas av företagen eftersom
de blir mer personliga och talar direkt till läsaren.
* Kan man ta betalt för tidningen?
GH: – Ja om det är till självkostnadspris. Då tror jag man är
beredd att betala en slant för att ha tillgång till tidningen.
CJ: – Idag får flera anställda och många före detta medarbetare tidningen hem direkt i brevlådan, och det kan man ta betalt
för. Sedan tror jag att både leverantörer och mångfilialföretagen
inkluderat kedjorna skulle kunna betala en skälig årlig summa
för att butikerna skall erhålla ett stort antal lösnummer så de
anställda på olika nivåer i bolagen kan ta del av allt som sker i
branschen. Detta borde vara en självklar fråga för ElektronikBranschens ledning att fatta beslut om.
* Kan tidningen fungera i digital version?
GH: – Ja, det skulle kunna fungera om man lär av de som lyckats, till exempel Aftonbladet.
CJ: – Jag tror att det skulle fungera med digitala löpande
nyheter som sedan kom ut till exempel två gånger per år i pappersform, så man ändå kunde ta del av dem om man missat
nyhetsbrevet!
* Vad händer om inte tidningen får tillräckligt med annonsintäkter?
GH: – Det gäller att fokusera och synliggöra nyttan med tidningen för alla branschens beslutsfattare. Se till att de är med så
kommer de betala för att synas. Det handlar i alla lägen om att
marknadsföra sig för att överleva både intern och externt.
CJ: – Lägga ner, men innan detta skulle hända så måste man
testa alla tänkbara lösningar och inte vara rädd för att ta betalt.
Tror också som Gunnar säger att man måste se till att få till top
down beslut, och då är det bara att ge sig ut och intervjua och
synliggöra alla beslutsfattare om deras intressen och samtidigt
sälja in tidningens alla möjligheter. Sedan tror jag att vitvarubranschen är mycket duktigare idag på att se möjligheterna och inser
värdet av en bra branschtidning än den gamla brunvarubranschen
som lite förlorat de mänskliga värdena. n

Rateko är uppskattad av hela personalen och ligger alltid på fikabordet. Bra och sakkunniga reportage om produkter och produktnyheter. Rateko är informativ och det är viktigt att få veta vad som händer
runt om i branschen. Thomas & Fredrik, Audio Video Anderstorp.

Jag har läst Rateko i över 50 år. Alltid mycket intressant. Vore synd
om hemelektronik- & vitvarubranschens tidning inte skulle komma ut
mer.
Lars-Uno Hallbäck, VD Hallbäcks.
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”Kan det vara
världens bästa?”
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Pioneer SE-MASTER1”

”Även om Pioneer är
testets billigaste, låter de
som en miljon”

”Testets stereomässigt mest
övertygande perspektivdjup”
- Test av A-30 i HiFi&Musik

Worlds first portable
MQA player!
” Sedan växlar jag till ren 5.1uppställning med bi-ampade
frontar och center, och nu jävlar
blir det bra på riktigt!”
- Test av SC-LX89
i Hemmabiotidningen
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Tel; 08 - 609 91 00 Mail; salesorder@pioneer.se

IF A

Premiären och invigningen av CE China skedde i samband med IFAs globala presskonferens, som för första gången arrangerades utanför Europa. Invigningsceremonin var en traditionell bandklippning med representanter från Shenzhen och IFA.

CE China ny plattform
för kinesiska marknaden
I år kommer Kina bli världens största konsumentmarknad. Att
IFA då väljer att starta upp en ny mässa, CE China, i Shenzhen
är inte speciellt märkligt – en mässa för att möta den växande
efterfrågan från 1,3 miljarder kinesiska konsumenter av hemelektronik och vitvaror. Tanken är att mässan ska bidra till att
internationella leverantörer får en plattform till den kinesiska
marknaden och kinesiska återförsäljare.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

Som den asiatiska motsvarigheten till globala
IFA-mässan, ska CE China medvetet anpassas till behoven hos kinesiska distributörer
och till den befintliga detaljhandelsstrukturen.
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Kinesiska startupföretaget Dlodlo visade upp
VR-glasögonen V1 som är lätta (78g) som ett
par solglasögon, men rymmer VR-teknik. De
har 2560x1024 pixlar, men något lanseringsdatum ville företagets VD ännu inte avslöja.

D

en kinesiska konsumentmarknaden är sockerbiten som
allt fler lockas till. Från 2014
till 2015 växte hemelektronikbranschen
med fem procent till 281 miljarder USD. I
år kommer Kinas detaljhandelsmarknad
värderas till 4,2 biljoner USD (fyra tusen
miljarder dollar). År 2012 var andelen hushåll på landsbygden som tjänade 16 000

De största montrarna hade tyska jättarna
Siemens och Bosch och de stack ut bland
150 utställare, som dominerades av kinesiska
företag som visade upp mindre hushållsapparater och andra prylar.

IFA

USD under ett år åtta procent, men växer
till 57 procent år 2020. Och redan nu säger
44 procent av kinesiska internetanvändare
att man hittar och använder nya tekniska
produkter och tjänster via internet. År
2030 beräknas Kinas växande medelklass
spendera 10 biljoner USD per år på teknik
och tillhörande tjänster.
Argumenten för att finnas på den kinesiska marknaden är alltså övertygande.
Premiären och invigningen av CE China
skedde i samband med IFAs globala presskonferens, som för första gången arrangerades utanför Europa. Invigningsceremonin var en traditionell bandklippning med
representanter från Shenzhen och IFA.

150 utställare

Totalt hade premiärmässan lockat 150
utställare, som bland annat Alibaba,
Amazon, Bosch, Euronics, Expert, IDG,
Jura, Kärcher, Melitta, Onkyo, Severin och
Siemens förutom inhemska varumärken
från Kina och Shenzhenområdet. Totalt var
utställningsytan 15 000 kvadratmeter.
– Shenzhen var ett naturligt val. Det är
centrum för en snabbt växande industri
när det gäller innovation och kvalitet,
utställningslokalen är modern och vi har
hittat en perfekt kombination av tid och
plats, säger Berlinmässans VD Christian
Göke.

Varför inte CE IFA China?

CE Chinas koncept är baserat på IFA Berlins, men inte mer än så. På den globala
presskonferensen kom den naturliga
frågan varför inte mässan fått namnet ”CE
IFA China”.
– IFA står för Berlin och har en lång
historia där. Mässans storlek och standard
gör den till nummer ett. Vi är här för att
göra något för den kinesiska marknaden
där det redan finns 29 utställningar. Vi ska
ta den tid som behövs för att bygga upp

Kinesiska Vargo lockade många till sin monter, bland annat genom företagets ”allt-i-ett-dator”
med första 34-tum breda och böjda 4K Ultra-HD-skärm. Priset ligger kring drygt 10000 kronor
och lanseringen sker i sommar på den kinesiska marknaden.

CE China till den bästa mässan. Vi är här
för att bygga det under lång tid framåt.
Därför ville vi inte blanda samman IFA och
CE China, förklarade Jens Heithecker, VD
för IFA-mässan.
– Som den asiatiska motsvarigheten till
globala IFA-mässan, ska CE China medvetet anpassas till behoven hos kinesiska
distributörer och till den befintliga detaljhandelsstrukturen. Dessa är intresserade
av välkända internationella varumärken
och vår uppgift blir att föra samman dessa
företag och distributörer, säger Christian
Göke.

Ett tillskott

CE China ska alltså ses som ett tillskott till
Messe Berlins portfölj för den kinesiska
marknaden. Mässan ägde rum 20 till 22
april i Shenzhens Convention and Exhibition Center. Många av Berlinmässans partners hade valt att följa med till premiärmässan och utöver det var viktiga partners

Jura introducerade sin globala innovation
Z6 – P.E.P.©: för den perfekta espresson tack
vare pulsextraktionsprocess, inspirerad av de
bästa baristorna i världen. Tack vare denna
teknik tillreds även snabba kaffespecialiteter
som ristretto och espresso med en intensitet
och med en mängd aromer som tidigare inte
var möjlig, anger företaget.

Shenzhens kommunstyrelse, kinesiska
återförsäljare som Suning och Alibaba,
samt IDG, Kinas ledande mediekoncern.
Förutom kinesiska återförsäljare gästades premiärmässan av handelsdelegationer från Europa, Japan och Korea. n

Asiater tycks älska robotar och CE China var inget undantag. Speciellt roligt är robotar som svarar på tilltal (bilden till vänster) eller dansar i
trupp till diskomusik (bilden i mitten) eller bara är färggranna och mysiga (bilden till höger).
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Miss IFA 2016.

Årets IFA-mässa
fullbokad redan i april
Fyra månader före öppningen av årets IFA-mässa 2-7 september kan arrangerande GFU och Messe Berlin konstatera att den
redan är fullbokad. Och att mässan åter kommer att växa.
– På IFA 2016 kommer vi för första gången att öppna ytterligare utställningsyta utanför mässområdet. IFA Global Market
innebär ytterligare tio tusen kvadratmeter utställningsyta för
B2B. Platsen är en gammal tågstation och handelsplatsen
kallas Station Berlin, säger Berlinmässans VD Christian Göke.
TEXT: JAN BJERKESJÖ, FOTO: IFA

N

yheten presenterades på
IFAs globala presskonferens,
som arrangerades för tionde
gången och för första gången utanför
Europa, nämligen bestämt i Hongkong och
Shenzhen i Kina, där IFA också för första
gången arrangerade mässan CE China.
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ligger 20 minuters bilväg från mässan och
busstransporter kommer att ställas till
förfogande under de fyra dagar platsen är
öppen, nämligen 4-7 september.
– Framgångsrika marknader drivs av
innovationer och just innovationer har varit i centrum på IFA Berlin i över 90 år. IFA
är en idealisk plattform för alla producenter av konsument- och hemelektronik. IFA
är därför ett viktigt arrangemang och ger
marknaden ny kraft, säger Hans-Joachim
Kamp, styrelseordförande i GFU.

Framgången fortsätter
Men mer om det på annan plats.
IFA Global Market riktar sig till fackbesökare där utställningsytan vänder sig
till leverantörer, komponenttillverkare,
OEM och ODM och deras potentiella
kunder och partners från konsument- och
hemelektroniksektorerna. Station Berlin

Christian Göke konstaterar att IFA-mässans
framgångssuccé fortsätter.
– Jämfört med fjolårets mässa så växer
årets upplaga i allt vi mäter – utställningsyta, antalet besökare, antalet fackbesökare nationellt och internationellt,
samt mediarepresentanter. Intresset för
konsument- och hemelektronikprodukter

IFA

Jämfört med fjolårets mässa så växer årets upplaga i allt vi mäter – utställningsyta, antalet besökare, antalet fackbesökare nationellt och
internationellt, samt mediarepresentanter. Intresset för konsument- och hemelektronikprodukter är fortsatt stort och vi fortsätter arbetet att
förvalta och utveckla mässans historia, berättade Berlinmässans VD Christian Göke.

är fortsatt stort och vi fortsätter arbetet
att förvalta och utveckla mässans historia.
Christian Göke sade också att Berlin
Messe växer och stärker sin finansiella position och kan, vid behov, gå in och stötta
IFA-mässan ekonomiskt. Det behovet
verkar dock inte föreligga nu.
Till årets IFA växer utställningsytan med
blygsamma 0,3 procent jämfört med 2015
till totalt 150 000 kvadratmeter.
– Därmed är också alla tänkbara ytor
utnyttjade. Där är vi begränsade, konstaterade Göke.
Under 2015 låg den totala ordervolymen vid sju miljarder dollar, vilket var en
ökning med två procent jämfört med året
innan. Antalet representanter från media
ökade med fyra procent till totalt 5 800
personer. Antalet besökare ökade med
hela 32 procent till totalt 240 000 stycken,
varav 142 000 var fackbesökare och av
dessa var 63 000 internationella besökare.

Morgondagens trender

TecWatch har nu över 20 år på nacken och
fortsätter vara arenan för nya och morgondagens trender och start-up-företag. Fyra
månader före officiella öppnandet av årets

mässa har nästan alla tre tusen kvadratmeter i hall 11.1 bokats upp. Kreativt nystartade företag med internaionell prägel
och från åtta olika länder kommer att visa
upp sina innovationer. Fyra uppstartsdagar
har planerats med utställningar, paneldisskusioner och presentationer i följande
fyra ämnen – Smarta hem och sakernas
Internet, Digital hälsa, Framtidens mobilitet, autonoma system och robotar, samt
3D-utskrifter. En av de största utställningarna i TecWatch är ”e-hem”, en anläggning
som fungerar som en prototyp av ett liv
helt i nätverksmiljö. Tanken är att visa vilka
framsteg industrin gjort när det gäller att
ansluta olika enheter. Men lika viktigt är
fokus på skyddad integritet och datasäkerhet.
När det gäller 3D-printing kommer, förutom skrivare, tjänster och mjukvarulösningar, också att presenteras en variation
av scannrar. Den mest spektakulära lösningen på displayen skulle kunna vara fler
än 80 höghastighetslinser placerade runt
väggarna att samtidigt ta en bild av ett
föremål som ska registreras i 3D, som en
människa, och med en scanningsprocess
som är klar inom bråkdelen av en sekund.

Allt större intresse knyts till Virtuell
verklighet, VR (virtual reality), som figurerat på TecWatch under ganska lång tid. I år
kommer utställare visa upp kameror som
kan producera VR-bilder, inkluderande
360-gradersmodeller.
Ytterligare ett hett ämne är elektroniska
medier, som de senaste filmerna producerade med HDR, High Dynamic Range.
Även ljudsidan finns representerad på
TecWatch.
Till detta ska också läggas iZone och
avdelningen för den växande kategorin av
produkter för hälsa och aktiviteter. IFA håller också ögonen på var virtual reality tar
vägen och ställer nya anspråk på utställningsmöjligheter.
När det gäller seminarier och föredrag
så växer även det under IFA-dagarna.
Under fjolåret deltog 25 föredragshållare
som LG Display CEO och President SangBeom och Nick Parker Vice President,
Microsoft Corporate. Till årets lista över
föredagshållare finns redan Karsten Ottenberg, CEO, BSH Hausgeraete GmbH, samt
Dieter Zetsche, Chairman of the Board of
Managers at Daimler AG and Head of the
Mercedes-Benz Cars Division. n
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Jürgen Boyny, Global Director Consumer Electronics, GfK.

Trenderna
inom hemelektronik
Virtuell verklighet, UHD-filmer, smarta nätverk och 3D-scannrar. Förutom att IFA arrangeras under den viktigaste tiden på
året för försäljning så erbjuder mässan som vanligt ett smörgåsbord av nya innovationer och produkter av det allra senaste på marknaden för hemelektronik.
– The future is now, konstaterade Jürgen Boyny, Global Director Consumer Electronics, GfK, vid den globala presskonferensen i Kina.
TEXT: JAN BJERKESJÖ, FOTO: IFA
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et är möjligt att CES-mässan
i Las Vegas har visat upp det
först under året, men IFA kommer inte att göra någon besviken när det
gäller skärmar för HDR-bilder, filmer för
UHD Blu-rayskivor, glasögon och kameror
för virtuell verklighet, smarta nätverk för
säkerhet, komfort och energieffektivitet,
sensorer för fitness och hälsa, super-3Dscannrar, obegränsat musikutbud från
strömmande portaler och mycket, mycket
mer.

IFA
UHDTV

TV-tillverkarna presenterade sina flaggskepp inom Ultra-HD för några år sedan
och nu har tekniken tagit över massmarknaden. Många 40-tums TV finns men
modeller större än 50 tum är nästan helt
uteslutande sålda med UHD-skärmar. Med
HDR förbättras nu kontrasten och omfånget och logotypen ”Ultra HD Premium”
ska förhoppningsvis lotsa tittarna in på
rätt spår. På IFA kommer UHD-kompatibla
Blu-rayskivor att visas upp liksom de första
filmerna som producerats i nya formatet i
väntan på streamingerbjudanden.
Konsumenter som vill spela in sina egna
semestrar i UHD-kvalitet kommer nu att
ha flera högkvalitativa kameror att välja
mellan. Vissa modeller skjuter 50 kompletta bilder per sekund, vilket ger varje bild
en upplösning på åtta megapixlar.

Smart TV

Till det smarta hemmet hör den smarta
TV:n, som tar en central plats. Andra
enheter kan anslutas till den, och internet ger allt större möjligheter och utbud.
Broadcast får konkurrens av streaming
av tjänster som exempelvis Netflix och
Youtube, men också online-spel, sociala
nätverk, informationsportaler, mediebibliotek med mera. Utbudet av användbara
appar ökar också ständigt.
På IFA kommer de första TV-apparaterna
som gör allt medieinnehåll tillgängligt på
en enda sida att visas upp, oavsett nät eller kringutrustning. Och för första gången
kommer TV känna igen anslutna digitala
programkällor och lämna lämplig styrkod
till fjärrkontrollen utan någon komplicerad
programmering.

För skojs eller nyttans skull

Wearables är till för skojs skull, eller för att
kontrollera saker som fitness och hälsa.
Smarta klockor och andra wearables är
en trend som kommer att dominera årets
IFA, antingen som självständigt arbetande
eller i kombination med smarta mobiler.

Trenden främjar mer än bara sport och
nöjessidan – till framtiden hör att använda
enheter för att stödja telemedicinska
tjänster. Äldre ska därmed kunna leva mer
självständigt men samtidigt under kontroll
från sin läkare.

och designers har sett till att även de
minsta produkterna blir som konstverk.
Förutom att stänga ute buller finns det
nu hörlurar som erbjuder användaren att
själv bestämma vilka ljud man vill höra i
miljön.

3D-skrivare

Vinylskivor

Virtual Reality

Hemmanätverk

Att använda 3D-skrivare till praktiska saker
är inget nytt. De flesta är utformade för att
fungera med plast, även om vissa enheter
finns som kan skapa metallföremål genom
att smälta metallspån med hjälp av laserstrålar. Vissa modeller kan dessutom även
arbeta med livsmedel, som choklad och
socker, för att skapa dekorativa godsaker.
Mallar för tredimensionella tryckta
produkter skapas i speciella designprogram eller med hjälp av scannerljusstrålar.
De mest spektakulära scannerlösningarna
kommer att presenteras på TecWatch.

VR-glasögon är heta produkter och allt fler
tillverkare erbjuder modeller för att skapa
tredimensionella illusioner. Smarta mobiler finns som kan omvandlas till VR-glasögon med speciella adaptrar. Förutom spel
och andra källor till underhållning kommer
kameror som kan producera VR-bilder att
visas på IFA.

Kraftfullt ljud

Högtalare som ansluter sig till uppspelningsenheter via Wi-Fi eller Bluetooth är
bland de senaste trenderna, som naturligtvis visas på IFA. Musikkällor för trådlös
överföring inkluderar även NAS-enheter,
datorer, tablets, mobila musikspelare och
smarta mobiler. Dessutom finns internetradiostationer och onlinestreamingtjänster.
Utbudet av hörlurar med olika former
och specifikationer exploderar. Några av
de mest avancerade är speciellt utformade
för olika frekvensområden. Ultralightweight-hörlurar kan bäras under många
timmar utan att det upplevs obehagligt

Vinylskivor kan tyckas höra historien till,
men faktum är att försäljningen varit på
uppgång under många år, och med det
följer försäljningen av analoga skivspelare. Varför intresset ökat för vinylskivan
är svårt att förklara. Kanske att själva
ceremonin att ha en ”skivsamling” med
tillhörande omslag, att plocka fram skivan
ur sitt fodral och lägga på den på skivspelaren bidrar.
Flera tillverkare har åter börjat saluföra
omfattande produktutbud för nya modeller av skivspelare.

En tydlig trend är uppkoppling mellan
olika CE-enheter och att ansluta dessa
med hushållsapparater, värmesystem och
belysningssystem. Hemmanätverk gör
att enorma bibliotek av information från
stationära och bärbara datorer, liksom nätverkshårddiskar, blir tillgängliga för mobila
liksom stationära enheter, inkluderande
smarta mobiler, surfplattor och anslutna
smarta TV-apparater.
Ett ökande antal kameror och videokameror överför sina bilder direkt till hemmanätverket via trådlöst internet, och de
kan delas på Facebook eller Instagram,
eller skickas direkt till TV. Musikkomponenter och surroundsystem kan anslutas
till nätverket trådlöst eller via Ethernetkabel, media som kan lagras på centrala
mediebibliotek. Dessa hemmanätverk kan
också nås även när användaren är borta.
Dessa nätverk av hemelektronik och
hushållsapparater öppnar upp ett brett
spektrum av möjligheter, inte minst när
det gäller onödig energiförbrukning eller
ökad säkerhet. n
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Intressant är att se hur medelklassen kommer att utvecklas och växa under den här perioden. Idag utgör medelklassen 24 procent totalt. År
2030 kommer den att utgöra 4,9 miljarder människor, eller 58 procent av alla, förklarade Jürgen Boyny.

Smarta mobiler
fortsätter driva marknaden
Smarta mobiler är det som fortsätter att driva hela hemelektronikmarknaden.
– Utvecklingen där allt fler enheter i hemmet kopplas samman
fortsätter. Nästa steg är ”integrated connectivity”, integrationen av enheter, säger Jürgen Boyny från GfK.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

Å

r 2019 förväntas 80 procent
av internettrafiken att vara
videokonsumtion, alltså
konsumtion av rörlig bild. Redan nu finns
Netflix i 158 länder och kan därmed sägas
utgöra ”en global kanal” med innehåll som
konsumeras samtidigt över hela världen.
– Det är en fantastisk utveckling. Tänk er
att det är femtio år sedan vi var tvungna
att gå till en biograf för att se filmer. Och
det är inte många år sedan vi var hänvisade till VHS-band och sedermera DVDskivor. Nu ser vi film via streamingtjänster
och utvecklingen har gått snabbt.
Nya appar kan nu kopplas till den
32 RATEKO 2/2016

smarta TV:n via Internet och utvecklingen
innehåller inte bara filmtittande utan vi
kan ta hjälp av appar för att shoppa, göra
skolarbeten eller att som äldre ha kontakt
med läkare.

Game of Drones

För att visa en annan stark trend använde
sig Boyny först av en bild på ”Game of
Thrones”, en populär TV-serie, till ”Game
of Drones” och en bild av en drönare.
– Under 2015 såldes 4,3 miljoner drönare, vilket var en ökning med 167 procent
jämfört med året innan. En försäljning
som i dollar var värd 1,7 miljarder.

Men Jürgen Boyny förutspådde ändå
att drönarna har lång väg att gå innan
marknaden stabiliserat sig. Tekniken är
fortfarande på startnivå, liksom vilka affärer som kan skapas genom tekniken.

Närmaste 10-15 åren

Boyny tyckte det var naturligt och bra att
IFAs globala presskonferens flyttat ut från
Europa till Asien och då inte minst till Kina.
– Det här är ett bra ställe att vara på för
att förklara vad vi ser kommer att hända
på marknaden under de närmaste tio till
femton åren.
Visserligen blir det gissningar när man
blickar så långt in i framtiden, men en
sak står helt klar: antalet människor på
planeten jorden kommer att öka – med en
miljard fram till år 2030.
– Intressant är att se hur medelklassen
kommer att utvecklas och växa under den
här perioden. Idag utgör medelklassen 24
procent totalt. År 2030 kommer den att
utgöra 4,9 miljarder människor, eller 58
procent av alla.
Enligt Jürgen Boyny kommer alltså den

IFA

välmående medelklassen på jorden att
växa och då inte minst om man ser vad
som kommer att hända i Asien. Här ligger
den på 28 procent idag, men spås utgöra
54 procent år 2030. Två tredjedelar av kineserna kommer att tillhöra medelklassen.

Urbaniseringen

En lika stark trend är urbaniseringen. Idag
lever cirka 50 procent av jordens befolkning i städer, men år 2030 kommer den
andelen att ha ökat till två tredjedelar.
– Det här är förstås en utmaning för
många städer. Vissa kommer att ligga kvar
på samma nivå som idag, som exempelvis
Tokyo med sina 40 miljoner invånare. Men
ser vi på Delhi kommer staden att växa
med elva miljoner människor utöver de 25
miljoner som lever där idag, och Shanghai
kommer att öka med 18 miljoner. Asiens
megastäder kommer att växa, det är helt
säkert.
En annan trend är singelhushåll, som
kommer att öka. Här nämns Sverige som
ett bra dagsaktuellt exempel med våra 46
procent singelhushåll, men här kommer
andelen öka kraftigt i Asien liksom på
andra håll globalt.
– Vi kommer att se hushåll där ena
partnern bor i en stad och den andra,
kanske med barnen, bor i en annan. Par
blir separerade vilket kommer att bli en
social utmaning.
Hur den tekniska utvecklingen kommer
att se ut och vad den kommer innehålla är

förstås utomordentligt svårt att förutspå.
Jürgen Boyny tog smarta mobiler som
exempel, en marknad som bara existerat i
tio år, men som idag påverkar allas våra liv.
– Försäljningen av smarta mobiler ökar
sju procent globalt i år. Här utgör Kina 28
procent av den totala marknaden. Vi får
en värld där konsumenterna via sin smarta
mobil kommer att efterfråga nya tjänster.
Smarta mobiler kommer att fortsätta
vara drivkraften på marknaden. Redan
idag säger sig 46 procent i Asien ha använt
en smart mobil för att shoppa online eller
betala med. Här ligger Asien, och inte
minst Kina, långt före Europa enligt Boyny.
Men en smart mobil används inte bara
för kommunikation eller som plånbok.
Konsumenter efterfrågar tjänster som
underhållning och musik i allt högre grad.
Man vill bli underhållen eller kunna lyssna
på sin musik överallt och när som helst.
– Hörlursmarknaden boomar. Under
2016 kommer 334 miljoner headsets att
säljas.

Nya produkter

Selfiemarknaden kommer nu också att
få konkurrens av nya produkter, som
actioncam, där framför allt ungdomar via
skid- eller cykelåkning delar med sig av
sina upplevelser på sociala medier.
Smart Watches och andra wearables
kommer också att stå för stora försäljningssiffror, men konsumenter kommer
att förvänta sig att dessa kommer att klara

mycket mer i framtiden. 49 procent säger
redan idag att man exempelvis skulle vilja
ha sin smarta klocka sammankopplad med
en kamera i hemmet, eller att ha kontroll
över sin bil. Och man vill att den utvecklingen ska präglas av enkel användning.
”Internet of things” har existerat i flera
år nu, men här kommer utvecklingen inte
bara handla om nya saker i kontorsmiljö,
utan annat som påverkar våra dagliga liv,
inte minst sett till den växande hälsotrenden.
– Nio av tio i vår globala undersökning
säger sig idag veta vad Smart Home, det
smarta hemmet, innebär och att dessa
redan till viss del existerar. När vi ställde
samma fråga för två år sedan var medvetenhet mycket lägre. Nu vill man ha ett
smart hem där en mängd olika enheter är
sammankopplade, inte minst då vitvaror
och småelsprodukter.
– Men utvecklingen av smarta hem
kommer också att påverka TV-marknaden
och försäljningen av smart TV. Efterfrågan
av bättre pixelkvalitet ökar, inte minst här
i Kina. Det påverkar även tumstorleken på
apparaterna. För tio år sedan låg efterfrågan vid 32 tum, idag är den vid 65 tum.
Och broadcast och filmer ser vi i allt högre
grad via Internet. Inte minst personliga
filmer via Youtube.
Konsumenter globalt svarar att man
förväntar sig att spendera mer pengar på
nya produkter och inte minst gäller det
software-lösningar. n

Foto: IFA.
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Netgears nätverkstänk
Trådlösa nätverk i form av Wi-Fi har varit standard i våra hem i ett antal år, och kraven på
dem blir allt högre – inte minst med tanke på
den takt med vilken streaming av video ökar.
Netgear har lanserat nya produkter med högre
prestanda, vilket skall minska problemen för
kunderna.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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ntalet enheter som ansluts trådlöst såväl i hemmet som utanför ökar – trenden hemma är att allt
skall anslutas till nätverket och vi är i startfasen av
utvecklingen av IoT (Internet of Things). Enligt Cisco VNI Annual
Report 2012-2017 förväntas att omkring hälften av alla enheter
som kommer vara anslutna till Internet 2017 kommer vara andra
enheter än datorer.
2014 utgjorde NetFlix över 30 procent av den totala internettrafiken i USA och YouTube stod för 13 procent, och det förväntas
(enligt Ciscos rapport) att streaming av video kommmer utgöra
73 procent av världens samlade internettrafik 2017. Detta ställer
större och större krav på våra trådlösa nätverk.

160MHz bandbredd, och Netgear är först ut med detta, samt
1024-QAM. Detta innebär att man får upp farten i näten och vår
nya router Nighthawk X8 har en maxhastighet på 5,3Gbps, säger
Lionel Paris.
Lionel Paris talade även om andra nätverksstandarder, och
beskrev dem enligt nedan:
* 802.11ad är inget som ersätter 802.11ac utan det är en standard med kort räckvidd (3m) och hög hastighet (7Gbps). Panasonic var först ut att implementera denna standard i en plasma-TV,
för bildöverföring utan kablar mellan box och display.
* 802.11af nyttjar 54-790MHz för att nå största räckvidd på vida
områden och låg latency. Hastigheten är endast omkring 7Mbps,

Wi-Fi utveckling

Lionel Paris, Product Marketing Director Consumer Products
EMEA på Netgear, berättade på ett pressmöte i Stockholm i mitten av april om utvecklingen av Wi-Fi, enligt följande:
* 2009 kom standarden 802.11n som nyttjar 2,4GHz bandet,
har 40MHz bandbredd och använder moduleringen 64-QAM. Max
hastighet är 150Mbps med en antenn och 450Mbps i produkter
med tre antenner – och med Dual-Band teknologi är maxhastigheten 900Mbps.
* 2013 kom standarden 802.11ac som innehåller den föregående standardens teknik (och alltså är fullt bakåtkompatibel) samt
adderar nyttjande av 5GHz bandet, med 80MHz bandbredd och
256-QAM. Detta ger en maxhastighet på ungefär 2,3Gbps.
* 2015 kom de första Tri-Band routrarna ut på marknaden, och
de nyttjar 2,4GHz bandet samt 5GHz bandet x 2. Maxhastigheten
är cirka 3,2-4,3Gbps beroende på vilken teknik som används.
Nu är det inte så att man kan få en hastighet på närmare 4Gbps
mellan en produkt och internet (eller mellan två produkter i nätverket) utan det fungerar som tre nätverk i en och samma router.
Fördelen är att routern kan ”prata med” många produkter samtidigt (med tekniken MU-MIMO - Multi-User Multiple Input and
Multiple Output) och fördela datatrafiken mellan de tre näten för
att varje produkt skall få så hög hastighet som möjligt.
– Det som är nytt i år är att det lanseras produkter med

Lionel Paris, Product Marketing Director Consumer Products EMEA på Netgear, berättad
Fi – och presenterade företagets nya produkter, inklusive nya flaggskeppsroutern Nigh

Netgear Arlo Q.

Nighthawk X8 är nya flaggskeppsroutern från Netgear, med sex Gigabit LAN-uttag (varav två kan aggregeras för inkoppling till exempelvis
en kompatibel NAS) ett USB2.0 och ett USB3.0 uttag (för anslutning
av till exempel en skrivare och USB-minne till nätverket – och med
Netgears mjukvara kan man även komma åt det som kopplats in via
Internet). Under skalet finns en 1,4GHz tvåkärning processor samt
512MB minne. Maxhastigheten är 5,3Gbps (1Gbps + 2,166Gbps x 2).
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vilket innebär att det är lämpligt för diverse IoT-lösningar, men
inte för internetsurfning och definitivt inte för streaming av video.
* 802.11ah lanserades på CES i år, och är ett 900MHz nät med
bra räckvidd genom väggar etcetera som är tänkt för IoT-lösningar
i det smarta hemmet.
– Idag finns ungefär sex olika standarder för 802.11ah, men
ska Smart Home slå stort behövs en enda standard, och denna
standard jobbas nu hårt med för att den ska finaliseras redan i
sommar. Netgear tittar på detta och kommer sannolikt implementera den, säger Lionel Paris.

Marknadsledare

Pål Vatneberg, Sales Manager Nordics på Netgear, berättar att
undersökningar gör gällande att vi idag är uppkopplade mot

internet i snitt åtta timmar per dygn, och att det finns i snitt 12
uppkopplade prylar per hushåll. Och de tre största problemen för
konsumenter idag är:
1. Låg hastighet i det trådlösa nätverket.
2. Att man förlorar uppkopplingen mot internet.
3. Begränsad Wi-Fi täckning.
Detta är saker som Netgear menar att man tagit till sig när man
utvecklad sina nya produkter, och med nya flaggskeppet Nighthawk X8 skall konsumenterna genom Tri-Band och MU-MIMO automatiskt få hög hastighet på varje uppkopplad produkt i nätverket. Nighthawk X8 ser ut att vara försedd med fyra antenner, men
det är dubbla antenner i varje synlig antenn plus fyra antenner
inbyggda i själva lådan - vilket innebär att den har 12 antenner.
Den har dessutom aktiva antenner, något Netgear är först med på
marknaden. Och BeamForming-teknik skall göra att räckvidden
och stabiliteten i nätet förbättras. Nighthawk X8 anges ha ungefär
25 procent bättre täckning och prestanda än föregångaren
– Nighthawk är den mest sålda routern i Norden de senaste två
åren, i volym, vilket är imponerande med tanke på prispunkten.
Snittpriset på en router har ökat från drygt fem hundra kronor
till en bra bit över tusenlappen, och det hänger samman med
att konsumenterna har insett att de behöver produkter som har
stöd för många samtidiga enheter i nätverket, i kombination med
streaming av 4K-video, säger Pål Vatneberg.

Övervakning

gear, berättade på ett pressmöte i Stockholm i mitten av april om utvecklingen av Wisroutern Nighthawk X8.

Pål Vatneberg säger att Netgear i och med lanseringen av Arlo på
sju månader blivit störst på IP-kameror i Europa. Arlo är en OnDemand övervakningskamera, i det att den är batteridriven.
Nu lanserar Netgear Arlo Q, som är en nätdriven version av
Arlo som är försedd med tvåvägs ljudkommunikation och inte
behöver någon dedikerad box (vilket Arlo gör) utan det räcker att
koppla den till sin router. Det finns ”Motion Trigger” inbyggt och
den kan fokuseras på ett litet område i bilden, för att undvika att
videoinspelning startas till exempel på grund av att det fladdrar i
löven i ett träd. Funktionalitet i form av ”Geo Fencing” kommer,
och innebär att kameran kan startas med automatik när man
lämnar hemmet.
Arlo Q plus är ytterligare en ny kamera, som är identisk med
Arlo Q förutom det faktum att den lagrar den inspelade videon på
SD-kort istället för i molnet.
Anledningen till att Netgear valde att sälja Arlo i kombination
med en separat box är att det i Wi-Fi standarden snackas hela
tiden mellan produkterna - ”är du här?”, ”ja, jag är här” etcetera vilket innebär att batterierna i kameran skulle tagit slut snabbt.
Men i sommar kommer Netgear att uppgradera mjukvaran i
sina nya Nighthawk-routrar så att de kan fungera likt den dedikerade boxen till Arlo, vilket innebär att man kan köpa en eller flera
batteridrivna Arlo och koppla dem direkt till sitt nätverk – utan
separat box. n
Netgear Arlo.

Netgear Nighthawk X4S är företagets nya router som riktar sig mot
spelare, och den finns i en specialversion utgiven i samarbete med
svenska CounterStrike e-sportarna ”Ninjas in Pyjamas”. Routern har
1,7GHz tvåkärnig processor och 512MB minne. Det finns två USB3.0
uttag samt eSATA anslutning. Nighthawk X4S är en Dual-Band router
med maxhastigheten 2,53Gbps (800Mbps + 1,733Gbps), fyra externa
antenner samt MU-MIMO. Routern anges ha mycket låg ”ping”.
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Från Expert till Audio Video
Expert Sverige AB sattes i konkurs september 2012. Den svenska elektronikbranschens
största konkurs genom tiderna var ett faktum.
Expertkedjan hade många framgångsrika år
bakom sig, både nationellt och internationellt.
Expert ASA i Norge var mycket framgångsrika
och hade en dominerande ställning på elektronikmarknaden, och 2006 köpte man Expert
Sverige AB. Ett stormarknadskoncept, som
man haft stor framgång med i Norge, introducerades i Sverige – och kanske var det så att
dessa nya Expertbutiker blev väldigt opersonliga jämfört med de lokala Experthandlarna.
TEXT: CJO, FOTO: JIMMY ÅGREN (AUDIO VIDEO VÄRNAMO)

U

lf Björnstedt, tidigare Experthandlare som idag
driver Audio Video butiken i Värnamo, menar att de
nya Expertbutikerna tappade allt det personliga och
fackmannamässiga som Expert tidigare stått för, och undrar om
det kunde blivit mer fel...
Ulf Björnstedt började sin karriär 1984, som säljare hos Experthuset i Värnamo, som då drevs av Bo Janson. På den tiden var
det HiFi och lösa enheter som efterfrågades mest på den svenska
marknaden. Leverantörerna satsade då på fantastiska utbildningar och man fick resa ut i världen och besöka fabriker och träffa
mycket branschfolk.
– 1992/1993 var det tuffa tider i branschen så 1993 passade jag
på att göra en FN-tjänst i forna Jugoslavien. Jag var en av de första
FN-svenskarna på Balkan, och det var en oerhört lärorik tid som
jag fortfarande har väldigt stor nytta av i mitt ledarskap. Att byta
ut den trygga butiksmiljön mot att bo i tält under brynande krig
var en prövning. 1998 var det dags att köpa och driva min egna
Expertbutik i Växjö. En otroligt tuff men lärorik resa – att komma
ny till en stad och bygga relationer och vinna kunders förtroende.
Övertagandet gick mycket bra och vi växte, så 2005 var det dags
att byta upp sig till ett nytt butiksläge i centrala Växjö. Externa
etableringar i Växjö ökade dock, och med tiden blev Växjö centrum mer och mer folktomt, så när jag fick chansen att köpa Expert
i Värnamo så tvekade jag aldrig, berättar Ulf Björnstedt.
Åren som följde gick nästan för bra. Expert centralt under VD
Björn Abilds ledning fungerade utmärkt, säger Ulf, som menar att
när Björn lämnade 2008 och nya VD Magnus Håkansson tog vid,
blev det svårt att hålla ihop koncepten på ett bra sätt.
– Jag var med och bildade EFF, Experthandlarnas franchiseförening, i samband med att Norge styrde upp allt mer. Totalt var
det 83 butiker som hade egna ägare och ej var delaktiga i Expert
Sverige AB. Ett halvår innan konkursen var jag och några trogna
Experthandlare i Stockholm och besökte Audio Video Contact
konferens i maj 2012. På senare tid har jag förstått att Electra/Audio Video och Christer Palmgren visste att konkursen var på gång
inom Expert och var förberedda innan det hände! Vi fick en bra
genomgång på hur Audio Video jobbade, av Christer Palmgren
på plats. När sedan konkursen var ett faktum så anslöt jag och
ytterligare 34 butiker till Audio Video, och det är inget val som
jag ångrar idag. Så ett stort tack till Christer och hans kollegor på
Audio Video, säger Ulf Björnstedt.
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Tio frågor till Ulf Björnstedt

* Det blev en rivstart med Audio Video. Kunde de erbjuda er full
service eller saknades något?
– Ja, det var högsta växel direkt och Audio Video kunde leverera
det mesta från dag ett. Det som tog lite tid var att få upp Audio
Video skyltarna.
* Audio Video och Expert var på många sätt lika, men självfallet
fanns skillnader. Kan du kort beskriva de tre största skillnaderna?
– Effektivitet, att Audio Video mer känns som ett litet familjeföretag, och att de tar dig på allvar som handlare.
* Flera stora Audio Video butiker har lämnat kedjan under de
senaste åren. Hur ser du på det? Orsak och verkan?
– Orsakerna kan vara många – för höga kostnader, ålder, och att
man verkar på en för liten ort utan draghjälp från andra handlare.
* Du ångrade inte valet av ny kedja när Expert lades ner. Vad är
de största fördelarna med Audio Video idag?
– Man kan ju välja på att sluta eller gasa på och jag gjorde
det sistnämnda. Största fördelarna är att Audio Video är på rätt
spår, många butiker på många orter över hela landet, och väldigt
kompetent personal ute i butikerna. Vi tar hand om kunderna och
servar dem på bästa tänkbara sätt, sedan har vi ju en enorm resurs som ingen annan konkurrent har, som ingen annan kommer
i närheten av. Vi har väldigt långa butikserfarenheter och långa
anställningstider, oftast i samma läge i årtionden.
* Expertkonkursen pågår ännu om jag inte är felinformerad.
Varför kan inte konkursförvaltaren stänga affären?
– Det kan bero på att Expert inte hade koll på sina papper. Det
var, enligt min mening, ett väldigt dåligt skött bolag de sista åren
så konkursförvaltaren får väl gissa sig till det mesta och det håller
ju inte.
* Man skulle kunna säga att ni blev förda bakom ljuset av Expert centralt. Vad tänker ni om det? Kommer ni stämma bolaget?
– Vad jag vet så har leverantörerna skött sina krediteringar
av produkter till Expert, men Expert hade glömt att det var inte
deras pengar utan de tillhörde butikerna – och varför de gjort
så är möjligen för att täcka sina egna kostnader med butikernas
pengar eller helt enkelt skicka dem vidare till Expert i Norge. Jag
tycker allt i hela konkursen har skötts väldigt dåligt, och att ingen
har granskat denna konkurs - som är historiskt stor - är mycket
egendomligt. Jag är ju ingen jurist, men det är ju på gränsen till
grov ekonomisk brottslighet som jag ser det, med stora belopp
som inte har blivit utbetalda trots löfte om utbetalning redan tre
veckor före konkursen.
* När du började med handel var branschen redan då ganska
tuff, men jämfört med idag är det väl en helt annan historia?
– Skillnaderna är väldigt stora. Förr fick alla sina skattepengar
i början av december, vilket satte fart på julhandeln, och det var
bättre marginaler. Men utvecklingen har ju gått framåt och folk
reser mer och kan få snabb information i sina mobiler. En sak som
jag funderat på är att våra kreditbolag har blivit tuffare vad det
gäller kreditprövningar, så vi tappar mycket affärer på det, men
jag tror att tyvärr gynnas E-handeln av detta. Kunden tar ett blancolån eller ett SMS-lån, och då går de nog inte tillbaka till butiken
och handlar för sin kredit utan då blir det nog E-handel istället.
* Hur överlever man idag?
– Det är ett väldigt tufft affärsklimat ute i landet, men bättre
öppettider, bättre service, raka puckar till kunderna. Det gäller att
inte ha för stora lager och att klara snabba omställningar om vilka
produkter kunderna söker.

B UTIK

Fem snabba frågor till Ulf Björnstedt (utanför butiken i Värnamo)
* Android eller Apple?			
Android.
* Kabel-TV eller Satellit-TV?			
Satellit-TV.
* Streama musik eller Vinyl?			
Vinyl.
* TV i surfplatta eller LED TV?			
LED TV.
* Systemkamera eller kompaktkamera?		
Systemkamera.

* Får ni någon form av stöd från leverantörerna idag?
– Stödet från våra leverantörer är noll. Tittar man tillbaka i tiden så var ju vi handlare leverantörens överlevare och de hjälpte
oss med det mesta. Idag verkar de inte bry sig, men det hoppas
jag av hela mitt hjärta att det blir ändring på.

* Vilka produkter kommer bli din ”bread & butter” framgent?
– Jag känner att foto är på gång och att tung HiFi har börjat röra
på sig. Man märker att E-handel inte längre lockar lika mycket –
vi har ju i stort samma priser, men vi har personlig service. Och
kämpaglöd. n
RATEKO 2/2016 37

PHOT OK I N A

Från vänster; Markus Oster, Vice President Trade Fair Management Koelnmesse, Christian Müller-Rieker, VD Photoindustrie-Verband (medarrangör till Photokina), Katharina C. Hamma, VD Koelnmesse och Rainer Führes, CEO Photoindustrie-Verband.

Inför Photokina 2016
Den 20-25 september i år anordnas fotomässan Photokina i
Köln för 34:e gången. Inför mässan anordnades ett pressmöte
i Stockholm den 7 juni, där Kölnmässans Vice President Markus Oster berättade om den kommande mässan, och hans
anförande återges här.
TEXT: MARKUS OSTER, VICE PRESIDENT KOELNMESSE

M

ina damer och herrar, som representant
för Koelnmesse vill jag
nu önska er hjärtligt välkomna till årets
presskonferens för photokina 2016. Det
är mycket roligt att ni har valt att komma
hit för att själva ta del av nyheterna och se
hur photokina 2016 har utvecklats.
En sak kan jag redan nu lova, och det är
att ert besök här lönar sig. Ni får ta del av
presentationen av nya photokina.
I dag ska vi tala om den nya kampanjen och de obegränsade möjligheterna
att uppleva bra bilder, bra filmer och bra
utrustning på photokina. Tidigare handlade photokina mer eller mindre bara om
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produkterna. Nu har den fått en helt ny
framtoning, som inte bara intresserar de
tidigare målgrupperna, utan också kommer att locka nya och yngre besökare till
photokina.
Vårat nya photokina är ett lösningsorienterat multimedia-evenemang.
Mina damer och herrar, det gläder mig
att nu kunna presentera den nya grafiska
profilen för photokina, som innehåller
oändliga möjligheter och ger en helt ny
bild.
Under de närmaste 30 minuterna ska vi
visa vad denna gränslöshet betyder:
• För själva arrangemanget
• För alla evenemang före och under

photokina
För kommunikationskampanjen
Och vad besökarna och ni kan vänta
er före och under mässan
Vi, industrin och photokina, står för bilder. Vi står för film. Vi är Imaging – unlimited. Det är kärnan för nya photokina.
•
•

Men var kommer vi ifrån?

photokina har ett tak som bärs upp av
tre pelare: de professionella användarna,
industrin och konsumenterna. Under
detta tak arrangeras världens största, ledande internationella mässa för foto- och
bildbranschen. Den förenar alla element
i bildskapandet på en enda plats – unlimited! Här presenteras innovationer, och
nyskapande tekniska nyheter och trender
står i centrum. Inget annat evenemang
samlar bildskapandets målgrupper som
photokina.
Mässan är den viktigaste handelsplattformen för branschen och hade senast
cirka 183 000 besökare från 160 länder.
Antalet fackbesökare låg på omkring 48
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procent, varav 41 procent kom från andra
länder. Det är framför allt bland fackhandlare och bildproffs från Nordamerika (+50
procent) Främre Orienten (+52 procent)
och Asien (+19 procent) som photokina
har fått ett rejält uppsving. Och även
massmedialt var photokina 2014 den stora
megahändelsen för branschen med mer
än 6 000 journalister från 73 länder.
Därmed får utställarna en helt avgörande, till och med bärande, roll för
photokinas framgång. Det är de som står
för de nyskapande idéerna och produkterna, som de berikar branschen med över
hela världen. Och då tänker jag även på de
svenska utställarna.
2014 var officiellt fyra företag från Sverige representerade på photokina. Jag vill
passa på att tacka för samarbetet mellan
den svenska bildbranschen och photokina.
Så har vi kommit till årets photokina
som äger rum mellan 20 och 25 september i Köln. Just nu ser det mycket lovande
ut: nästan 80 procent av ytan är redan bokad. De stora huvudaktörerna i branschen,
som Canon, Epson, Fujifilm, Leica, Nikon,
Olympus, Panasonic, Sigma, Sony och
Zeiss, kommer att vara representerade.
Det sammanfattar den grafiska profilen,
siffror, fakta och information om photokina. Mina damer och herrar, bakom det
visuella uttrycket och säljframgångarna
står naturligtvis mycket mer: Låt oss titta
lite närmare på det nya konceptet för arrangemanget.
Som jag redan nämnt bärs photokina
upp av tre centrala målgrupper – de
professionella användarna, industrin och
konsumenterna. Och naturligtvis kommer
vi varken att minska vår insats eller evenemangen för dessa målgrupper.
Vi kommer i stället att utöka vårt
underlag. Inom varje område – show,
evenemang, besökare och kommunikation – överskrider vi gränserna. Det är vad
”Imaging unlimited” innebär. På alla plan.

Showen

Vad betyder ”pushing the boundaries” för
arrangemanget?
Att förflytta gränserna innebär att sudda
ut de gamla gränserna och öppna upp
för mässans olika segment när det gäller
ny teknik och nya lösningar. För bildbranschen gäller det teman som hemautomationsfunktioner för kameror, molntjänster,
appar, kroppsnära teknik, audio och video,
men också förstärkt och virtuell verklighet.
Hur dessa enskilda segment ska kombineras med varandra är ett viktigt tema, som

kommer att stå i centrum för intresset
på årets photokina. Det är ett tema som
ger unga människor en helt ny tillgång till
fotografering. För att utöka segmenten har
vi identifierat nyckelspelarna inom de olika
områdena och kan därför under photokina
erbjuda dem perfekta förutsättningar att
delta.
De nya segmenten integreras i den
befintliga planen och sträcker sig därmed
över hela området.
Video är också ett centralt tema på nya
photokina. I Hall 5 har vi därför ’photokina
motion’. Ett nytt område för videoenheter
och deras användning – inklusive audio.
Här presenterar sig utställarna inom detta
segment bredvid motion-scenen.
I Hall 9 finns det nya Start Up-området
i samarbete med organisationen Photoindustrie-Verband. Här har unga, innovativa
företag chansen att presentera sig för
publiken.
Även om photokina inte kan tyda stjärnorna, kan vi i alla fall minska avståndet
till dem. Astrofotografering, ett segment
som tidigare inte funnits med på mässan,
får nu med ”zoom-området” en egen plats
på piazzan.
Kroppsnära teknik, förstärkt verklighet
och virtuell verklighet är ytterligare tre
segment som vi satsar på i Hall 9, där de
stora teknikföretagen, som DJI, GoPro och
Vuze, ställer ut.
Totalt räknar vi med omkring 1 000
utställande företag från omkring 40 länder
på photokina 2016. Förutom de senaste
produktnyheterna från alla delar av bildbranschen kommer i synnerhet videor,
virtuell och förstärkt verklighet samt
drönar- och actionkameror att höra till de
populäraste inslagen under mässan.
Alla teman har fått namn efter sina obegränsade möjligheter. Kameror, objektiv
och utrustning finns till exempel under
temat ”Capturing unlimited”, medan
”Creating unlimited” innehåller produkter
för inmatning, redigering och behandling.
Ljud, blixtar och stativ ingår i ”Lightning
unlimited”. Produkter som rör lagring,
sammankoppling och överföring av bilder
och data sammanfattas under ”Sharing
unlimited”. Alla produkter och tjänster för
efterbehandling, utskrifter och presentation finns under rubriken ”Presenting
unlimited”.
Mina damer och herrar, jag har redan
nämnt ”photokina motion” som ett av
våra centrala teman under mässan 2016.
Detta tema presenteras inte bara för fackoch privatbesökarna genom det stora

utbudet av produkter inom hårdvara, programvara och tillbehör för filminspelning,
utan också på själva photokina, genom
rörliga bilder på hela mässområdet. Det
kommer att finnas LED-skärmar överallt på
mässområdet. På skärmarna visas filmer,
trailrar och reklam från utställarna.
När vi talar om photokina talar vi om
hela arbetsprocessen inom bildskapande.
Möjligheten att själv testa produkterna,
tillsammans med mässans föredragsprogram, gör arrangemanget helt unikt.
Denna kombination gör att besökarna
upplever och tar till sig bildvärlden bättre
än någonsin. Det är typiskt för nya photokina.
För att förstärka upplevelsen på bästa
möjliga sätt vill vi integrera utställarnas
produkter i våra teman. Till exempel genom utlåningsprogram.

Evenemangen

De beskrivs bäst med vår slogan ”As far as
the eye can see”. Och även här överskrider
vi gränserna – unlimited!
Först vill jag berätta varifrån vi kommer
och hur programmet såg ut 2014, eftersom dessa beståndsdelar kommer att spela en viktig roll för photokina även 2016.
Jag vill än en gång betona att photokina
bärs upp av tre centrala målgrupper – de
professionella användarna, industrin och
konsumenterna. För dessa målgrupper har
photokina ett omväxlande evenemangsschema även i år. Bland annat:
* Professionals – På proffsscenen hålls
evenemang och föredrag för både professionella fotografer och professionella
användare.
* Pictures – Högkvalitativa fotoutställningar som presenterar de obegränsade
möjligheterna för bildskapande på hela
mässområdet, på boulevarden och i hallarna.
* Market briefings – Här presenterar
Gfk, ett av världens största marknadsundersökningsföretag, aktuella forskningsresultat om branschutveckling och konsumentbeteende.
Till dessa tre punkter vill jag lägga ytterligare några nyckelord: Movie, Style, Sales
Gallery, Contest, Award och Action. Under
dessa punkter har vi på photokina hittills
samlat evenemang som vänt sig till såväl
fackbesökare som privata besökare, och vi
kommer även under 2016 att erbjuda dem
för de traditionella fotograferna.
Målet för photokina 2016 är också att
locka nya konsumenter och en yngre målgrupp, som i dag upptäcker bildskapandet
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med hjälp av sin smartphone. Därför har vi
tagit fram en hel palett av nya evenemang.
Först och främst ”Light art congress”:
Tillsammans med den kände konstnären
Jan Leonard Wöllert håller vi en tvådagarskongress, där vi förväntar oss över 300
deltagare. Förutom föredrag och workshops inom områdena ljuskonstfotografering, långtidsexponering och ljusmålning,
som hålls under fredagen och lördagen
på Kongresszentrum Nord, presenteras en
internationell utställning och ljusmålningsshower.
Med liveframträdanden vill vi förstärka
bildupplevelserna på hela mässområdet,
på boulevarden, i passagerna och hallarna. Och själva photokina skapar också
foto- och filmmotiv genom idrottare och
konstnärer. Alltid och överallt – unlimited.
Sedan kommer vi till ”photokina zoom”
– ett område på piazzan, som jag redan
har nämnt. Där får man genom balanskonstnärer, artister och spontana flashmobs också bra möjligheter att fotografera
och filma.
Filmfestivalen har jag också redan
nämnt. Låt mig bara i korthet tillägga, att
under veckoslutet handlar allt om kortfilm
på photokina.
Rörliga bilder får man även på ”VLOG
CON” för videobloggare och youtubare i
hall 5. Här tar vi upp intressanta ämnen
för online-filmare genom liveinstruktioner
av och för Youtube-aktiva.
Ett nytt perspektiv på bilder, filmer
och minnen får man genom ”photokina
dimensions” med teman som 3D samt
virtuell och förstärkt verklighet.
Och sist men inte minst har vi ”photokina action hall” i hall 6 i kombination
med ”Copter World”. Här finns BMX- och
inlines-banor för actionfotografering,
och särskilt de unga besökarna får nya
perspektiv genom att flyga med kameradrönare. På två drönarbanor kan de
prova på testflygning, precisionsflygning
och delta i flygtävlingar. Till programmet
hör även modererade diskussioner under
hela dagen.
photokinas evenemang ”As far as the
eye can see”, mina damer och herrar, står
för över 100 evenemang före och under
photokina-mässan.
Med denna visualisering vill jag visa hur
vi kan förverkliga vårt mål: att nå en yngre
målgrupp.
Som ni ser erbjuder vi ett omfattande
B2B-program för proffsen och industrin.
De befintliga evenemangen vänder sig
främst till en traditionell, delvis mycket
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professionell målgrupp, medan de nya
evenemangen, utöver de redan befintliga
punkterna, vänder sig till en ung målgrupp
på mellan 14 och 25 år. Vi vill bredda
målgruppen av konsumenter och, förutom
de professionella användarna, även få
alla som ser det som en självklar del av
fritiden att fotografera och filma med
sin smartphone, att bli en del av Imaging
unlimited. Eftersom de är morgondagens
professionella användare. Här är också
några intryck från vår nya ”Action Hall” och
”Copter World”.
Även dessa evenemang kommer att
få plats i det befintliga programmet och
spridas över hela mässområdet.
Men aktiviteterna och evenemangen är
inte begränsade till själva photokina och
tiden för mässan. Vi firar även er industri
och temat ”Bildskapande” redan före
photokina med olika evenemang i och
runt Köln. Samarbetet med gamescom och
Role Play Convention är bara ett av exemplen: stora mässor på området för Koelnmesse, som ger många olika möjligheter
att fotografera och filma och är en perfekt
anknytningspunkt för photokina.
I staden presenterar vi temat för mässan
genom en egen festival med stora projektioner och kampanjer som visas överallt i
media. Därför samarbetar vi också med de
ansvariga för stadens marknadsföring och
CO Pop. Vi firar photokina även utanför
mässområdets gränser – unlimited.

Besökarna

Som jag redan har betonat flera gånger
vänder vi oss till de professionella användarna och industrin med åtgärder som är
”skräddarsydda” för dem. Som centrala
målgrupper bär de upp photokina och
utgör samtidigt basen för mässan. Men
förutom de traditionella konsumenterna
tillkommer nu en ny målgrupp, smartphone-användarna.
Denna unga målgrupp ger ytterligare
potential. Vi vänder oss till unga konsumenter som är intresserade av hög kvalitet
och bearbetar sina bilder och videor innan
de delar dem. Vi vill nå denna grupp tidigt,
så att de upptäcker oss och fortsätter att
besöka photokina.
Eftersom dessa unga smartphoneanvändare är morgondagens proffs inom
bildskapande. De blir våra konsumenter.
På så sätt bibehåller photokina sina
centrala målgrupper. Men i sökaren har vi
också den nya målgruppen, som vi måste
koncentrera oss mer på. Alla de bildintresserade med smartphones mellan 14 och

30 år, som ännu inte känner till photokina
och som bor inom en radie på 300 km
runt Köln. Dessa unga människor får 2016
chansen att fotografera, testa och bekanta
sig ordentligt med temat.

Kommunikationen

Även här är vi gränslösa.
Vi utökar vår kommunikation genom en
bred kampanj med grafiska profiler i olika
kanaler med anpassade budskap för de
enskilda målgrupperna.
Hit räknas en kampanj i sociala medier
via Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
och SnapChat, direkt marknadsföring, en
kampanj i över 150 olika facktidskrifter
och magasin över hela världen samt naturligtvis en online-kampanj med annonser,
banners och displayer.
Genom filialer i andra länder och dotterbolag till Koelnmesse kan vi sprida nya
photokina 2016 till varje hörn av världen.
Vi har en adressdatabas där de flesta
länder finns representerade. På så sätt når
mässan ut över hela världen.
Det nya konceptet och kommunikationskampanjen kompletteras av våra internationella pressaktiviteter, som omfattar
Nordamerika, Europa och Asien.
Hur väl kampanjen sprids visar detta
diagram över sociala medier. Genom
alla våra aktiviteter ökar antalet fans och
följare i alla kanaler, och vi förväntar oss
att det stiger ytterligare ju mer mässan
närmar sig.
Vi integrerar innehållet i utställarnas
nyheter och innovationer, för att på bästa
sätt informera besökarna om branschen.
Även här märks det tydligt att industrin är
en av photokinas grundpelare.
För att få större räckvidd har vi identifierat viktiga aktörer på nätet och startat
våra första samarbeten, till exempel inom
matområdet.
En av internet-profilerna som vi har
engagerat för mässan är AlexiBexi, videoproducent och mycket framgångsrik
på Facebook och aktiv på Youtube. Han
kommer dels att göra egna videor på
photokina, dels att vara jurymedlem för
filmfestivalen och handledare på VLOG
Con-konferensen.
Mina damer och herrar, det är tydligt att
photokina förändras.
Och det över hela världen. Kom med,
mina damer och herrar, och delta i ”Imaging unlimited” – bli en del av photokina
2016!
Jag ser fram emot att hälsa er välkomna
till Köln. n

MOBILTELEFO NI

Lars Toft, Senior Business Development & Product Manager Nordics, och Jan Costa Thiele, Country Manager Nordics, HTC, med varsin HTC 10.

Tia från HTC

HTC har lanserat efterföljaren till fjolårets
flaggskeppsmobil One M9, och den nya toppmodellen heter 10.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

L

ars Toft, Senior Business Development & Product
Manager Nordics HTC, berättar att HTC 10 i Sverige
kommer finnas tillgänglig i silver och svart till en
början, och att den tredje varianten - guld - kommer lanseras om
den efterfrågas. Just designen är något HTC poängterar, och de
beskriver designen av HTC 10 så här: ”Tänk dig en soluppgång
som framhäver formerna på en modern skulptur. Det stigande
ljuset som spelar över metall och glas och skapar en ständigt skiftande reflex av färg och kontrast. Det är inspirationen bakom HTC
10. Telefonen som hyllar ljusets skönhet med en djärv, ny fasad
kontur och sofistikerad finish med två strukturer. Det är ljusets
poesi, i din hand.”
HTC 10 är 9mm tjock på mitten, men ser tunnare ut då sidorna
endast är 3mm tjocka, och vikten är 161g. Den har en 5,2” display
(2560 x 1440 pixlar) och Corning Gorilla Glass. HTC 10 anges vara
konstruerad för att tåla vardagens slag, stötar och repor, och
företaget berättar att de utsatt den för över 168 timmars test
i extrema temperaturer, från -20 °C till 60 °C, plus över 10 000
påfrestande fall-, skrap- och korrosionstest.
Lars Toft berättar att samarbetet med Google innebär att man
rensat upp bland apparna och tagit bort dubletter och bloatware,
och Google photos är integrerat i HTC:s kameraapp.
– Vi har jobbat på att få ”unified look” i alla appar, då det inte
riktigt varit det innan - utseendet har varit Sense ibland och Android ibland - och man kan personifiera mobilen med egna ikoner
kopplade till valfria appar, säger Lars Toft.
Under skalet finns en Qualcomm Snapdragon 820 Quad Core

processor (64-bitars, upp till 2,2 GHz) och 4GB RAM samt 32GB
eller 64GB ROM beroende på modell (det finns plats för microSDkort upp till 2TB). HTC 10 är försedd med 4G Cat 9 LTE (nedladdning upp till 450Mbit/s och uppladdning upp till 50Mbit/s).
HTC 10 lanseras som världens första smartphone med optisk
bildstabilisering i både främre och bakre kameran, och huvudkameran har 12MP, F1.8 och 26mm brännvidd, medan främre har
5MP, F1.8 och 23mm. Bland huvudkamerans funktioner finns
laserautofokus, Pro-läge med manuell kontroll och stöd för 12-bitars RAW, seriebildstagning 8bps, och 4K-videoinspelning med
24-bitars högupplöst ljudinspelning.
HTC 10 har tilldelats DxOMark-betyget 88 för kamerakvalitet,
vilket innebär att den innehar förstaplatsen bland smartphones
(tillsammans med Samsung Galaxy S7 Edge som också har 88p).
Lars Toft berättar att audio också är viktigt och att HTC 10 har
24-bitars DAC i kombination med en kraftig hörlursförstärkare (1V
ut när de flesta ligger kring 0,5V). Den har också ett personligt
ljudprofilsystem som kan mäta lyssnarens individuella hörsel och
dynamiskt justera specifika frekvenser till båda öronen. Ett par HiRes audio hörlurar med 13mm driver medföljer. Högtalarna i HTC
10 är diskant på toppen och bas i botten samt två förstärkare, vilket enligt företaget skall ge det bästa ljudet någonsin i en mobil.
Batteritiden anges vara upp till två dagar, och 30 minuters laddning ger en dags användning (50%) från tomt batteri. n
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PR OD UK T N YH ETER
SMART FOTOKIOSK FÖR BUTIKER

TUNNASTE BÄRBARA DATORN

HP har lanserat en ny premiumlaptop, HP Spectre, och de kallar den
för världens tunnaste bärbara dator. Spectre har ett skal av CNC-fräst
aluminium som endast är 10,4mm tjockt (lika tunt som ett AAA-batteri) och datorn väger 1,1kg.
– HP Spectre är världens tunnaste bärbara dator och jämfört med
majoriteten av supertunna datorer på marknaden så kompromissar
inte denna dator med vare sig prestanda eller funktioner. Med en
snygg och tunn design, en skärm med väldigt tunn ram, Intel Core
i-processorer tillsammans med ljud från Bang & Olufsen sätter HP:s
designers och ingenjörer en ny standard med den nya Spectre, säger
Louis Perrin, Director Consumer Products, Personal Systems EMEA,
HP Inc.
HP Spectre har en Full HD 13,3” display (1920 x 1080 pixlar) och
Bang & Olufsen-ljud samt 6:e generationens Intel Core i5 och i7processorer plus en blixtsnabb PCIe SSD med lagring upp till 512GB
och 8GB minne, för maximal prestanda.
Datorn är försedd med ett innovativt hybridbatteri som är uppdelat
i två tunnare delar men som skall leverera samma effekt som ett
enda batteri, för upp till 9,5 timmars batteritid. n

Mitsubishi Electric har i vår lanserat den nya Smart Kiosken, en allt-iett självbetjänings fotokiosk för återförsäljare, butiker och företag. Kiosken placeras på disken eller på en bänk och tar mindre utrymme än
en fjärdedels kvadratmeter men anges producera utskrifter i högsta
fotokvalitet. Det går att välja mellan ett urval av fotoformat som även
passar fotoböcker, album, gratulationskort och kalendrar.
Distributören Tura Scandinavia berättar att det är enkelt för kunder
att importera bilder med hjälp av Android och iPhone kabelanslutningar, från minneskort eller från en kunds Facebook, Instagram, Picasa, Flickr och Dropbox-konton. Kunder som laddar ner Kiosk Prints
appen, tillgänglig från Apple och Google Play, kan trådlöst ladda
upp sina bilder direkt från en telefon eller surfplatta. Pekskärmens
redigeringsverktyg gör att kunderna kan ändra storlek eller beskära
samt justera färgen innan de skapar sina utskrifter eller personliga
fotopresenter.
Varje kiosk kan levereras med ett urval av Mitsubishi Electric skrivare för att tillgodose olika användningsområde och budget. Kioskens
skrivare är utrustade med den senaste färgsublimeringstekniken som
skall ge utomordentlig kvalitet och fantastiska utskrifter.
Kiosken kan ta emot automatiska uppdateringar och varningar.
Fjärråtkomst är möjlig för att butikschefer ska kunna hålla sig à jour
med försäljningen och centralt läsa användningsstatistik i kiosker på
olika platser.
– Allt fler människor tar bilder med sina Smartphones och får
tillgång till bilder av vänner och familj över de sociala medierna. Det
beräknas att det kommer att vara fyra miljarder Smartphoneanvändare 2018 och en av åtta kommer regelbundet att skriva ut direkt från
sin enhet. Mitsubishi Electric svarar på denna efterfrågan genom att
erbjuda ett brett utbud av självbetjänings fotokiosker och tillhörande
presentprodukter. Återförsäljare, butiker och andra företag kan få
fördelar med detta snabbt växande område genom att tillgodose
deras kunders behov, säger Carl-L. Eriksson, ansvarig för Mitsubishi
hos Tura Scandinavia AB. n

5K-UPPLÖST SKÄRM

MMD, företaget som marknadsför och säljer Philips skärmar, har lanserat sin första skärm med 5K Ultra HD-upplösning – Philips 275P4VYKEB har 14,7 miljoner pixlar (5120 x 2880).
Den nya 27-tumsskärmen är också utrustad med PerfectKolor-teknik som skall försäkra fabrikskalibrerad färg med 99 procent Adobe
RGB, 100 procent sRGB och en miljard färger.
– Med 5K-upplösning försäkrar vi att professionella användare får
en överlägsen och pålitlig kvalitetsskärm som kan möta de nya kraven
på skärmar. 5K UltraHD visar varje liten detalj, skarp och klar, säger
Frank Olsson, Nordenansvarig för MMD. n
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P ROD U KTNYHE TER
NÄSTA GENERATION IXPAND

SanDisk lanserar nästa generations iXpand Flash Drive, en extern
lagringsenhet utformad för att snabbt och effektivt frigöra utrymme
på iPhone och iPad, som erbjuder upp till 128GB ytterligare lagringskapacitet.
iXpand Flash Drive har en USB3.0-anslutning för snabb överföringshastighet till Mac och PC, och har också en ny app för enklare
hantering av bilder, videor och musik. Den nya designen är dessutom
utformad för att passa de flesta iPhone och iPad-fodral.
Enligt en ny konsumentundersökning som SanDisk utfört i USA har
många iPhone-användare behov av att frigöra mer utrymme på sina
telefoner.
– Människor använder sina mobiltelefoner för bild och video i
väldigt hög utsträckning och mer än 70 procent överför filerna från
sina iPhones till annan lagringsplats. Vårt utbud av mobila lagringsenheter hjälper omedelbart till att frigöra utrymme. Med nya iXpand
Flash Drive kan användare spendera mer tid på att dokumentera vad
de älskar, och mindre på att oroa sig över hur och var de ska överföra
dessa foton och videoklipp, säger Dinesh Bahal, Vice President Product Marketing SanDisk. n

LJUS FÖR DRÖNARE OCH ACTIONKAMEROR

Focus Nordic fortsätter att bredda sin portfölj med foto/video-tillbehör. Lume Cube, som är ett nytt varumärke för Norden och Baltikum,
anges ha unika belysningslösningar för smartphones, kameror, GoPro
och drönare.
Ljus är grunden för kvalité både när det gäller bilder och video,
men fram till nu har det inte funnits någon riktigt smidig lösning för
små actionkameror, drönare etcetera, berättar företaget, och menar
att Lume Cube därför är en efterlängtad nyhet för många, med sin
mycket kompakta design.
Lume Cube anges vara den första produkten i sitt slag på marknaden och den skall ge helt nya möjligheter att ta bilder/video på
platser och tider när det tidigare varit omöjligt.
Produkten är vattentät ned till 30 meters djup och kan styras från
mobilen (Bluetooth) och Lume Cube App (iOS & Android). Den kan
användas som extra blixt till mobiltelefoner (inbyggd slavfunktion)
och är kompatibel med DJI Phantom 3 och Phantom 4 (alla modeller).
Ljusstyrkan (60° ljusspridning) är justerbar mellan 0-1500 lumen
och färgtemperaturen är 6000 Kelvin (dagsljus). Den klarar över 30
minuters driftstid på full styrka och har en laddningstid på ungefär en
timma. n

SKYPORT PLUS HS FÖR SONY

En mycket efterlängtad nyhet för alla Sony fotografer är nya Skyport
Plus HS med Sony blixtfot, meddelar distributören Aifo AB.
Skyport Plus HS anges öppna världen till ett helt nytt sätt att arbeta
med studioblixt. Tack vare Hi-Sync, möjligheten att välja slutartider
ned till 1/8000 sek med Elinchrom studioblixtar (kortaste synktid
varierar beroende på kameramodell och blixtmodell), kan fotografen
övervinna solljuset, arbeta med kort skärpedjup och återge reptilsnabba föremål skarpt.
Elinchrom Skyport Plus HS har tvåvägs kommunikation av Elinchrom studioblixtar. Blixten kan styras individuellt, gruppvis eller
gemensamt via en tydlig kontrollpanel med LCD display. Räckvidd
utomhus upp till 200 meter och inomhus upp till 60 meter.
Säljstart är beräknad till vecka 24. n
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FLIPPAD ZENBOOK

HÖGTALARE MED ETT DYGNS SPELTID

Beoplay A1 är den minsta Bluetooth-högtalaren från B&O PLAY. Det
är den prisbelönta formgivaren Cecilie Manz som står för designen
och modellen anges vara det perfekta valet för den som alltid är på
språng.
– Vi lever på ett helt annat sätt med musiken i dag, och när det
gäller val av högtalare är det många som värdesätter kvaliteter som
elegans, enkelhet och flexibilitet. Högtalaren ska leverera kraftfullt
och stort ljud till deras hem, vara lätt att använda och samtidigt fungera för ett aktivt liv, berättar Henrik Taudorf Lorensen, Corporate Vice
President för B&O PLAY.
Beoplay A1 har ett kupolformat aluminiumchassi, för ett lätt och
elegant uttryck, samtidigt som det skyddar tekniken inuti. Det finns
inga knappar eller stift som sticker ut ur den ultrabärbara högtalaren,
och Beoplay A1 anges vara tillräckligt robust för att klara små stötar
i vardagen. Den levereras med en läderrem som gör den lätt att ta
med överallt, fästa på ryggsäcken eller hänga upp i hemmet.
– Vi ville skapa en ultrabärbar högtalare som man instinktivt vill ta
med sig. Högtalaren har en storlek och form som gör den perfekt att
ta med sig, och kombinationen av kall aluminium, mjuk polymer och
varmt läder gör att man vill lyfta upp den. Jag gillar att högtalarens
rundade, cirkulära form mycket tydligt visar att ljudet är avsett att
delas med andra, berättar formgivaren Cecilie Manz.
Beoplay A1 är 133 x 48mm stor och väger 600g, och inuti finns en
aktiv tvåvägshögtalare med en kägelformad bas- och mellanregisterenhet av aluminium, en silk dome-diskant och DSP-filtrering för ett
sprött, kraftigt och klart ljud.
Beoplay A1 har en inbyggd mikrofon så att man kan ta emot telefonsamtal. n
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Asus har utökat premiumserien ZenBook med Asus ZenBook Flip
UX360, den första ZenBook-modellen som har en 360° vikbar skärm.
Datorns chassi är tillverkat ur ett block av solid alumninium, för en
distinkt, slimmad och exklusiv byggkvalitet, helt i linje med övriga
datorer i ZenBook-serien.
Asus ZenBook Flip UX360CA lanseras i färgerna ”Icicle Gold” och
”Mineral Gray”. Vikten är 1,3kg och profilen 13,9mm vilket gör ZenBook Flip till en av de tunnaste i klassen, medan Intel Core M-processorer och SSD-enheter ger en helt ljudlös upplevelse.
Asus ZenBook Flip UX360CA har en 13,3” IPS-skärm med alternativen Full HD (1920 x 1080 pixlar) eller QHD+ upplösning (3200 x 1800
pixlar) och batteritiden anges vara upp till 12 timmar.
ZenBook Flip förväntas finnas till försäljning i Sverige i Q3. n

EN DUO PROFFSMONITORER FÖR ÖRONEN

Audiofly lanserar två nya professionella In-Ear hörlurar – AF1120 är
avsedd för rockstjärnor och kräsna HiFi-lyssnare, medan AF100 är
avsedd för nybörjarmusiker som letar efter en in-ear monitor med
hög kvalitet till lägsta pris.
AF1120 är Audioflys nya flaggskepp och mest kraftfulla in-ear
monitor. AF1120 anges bryta ljudbarriärer med hela sex balanserade
armaturer i varje kanal – där två tar hand om basen, två om mellanregistret och två om diskanten.
– Denna 3-vägs crossover skapar en fantastisk känsla av rymd och
klarhet. AF1120 är utformad med Audioflys egenutvecklade Audioflex kabel gjord med Cordura yttermantel för enastående hållbarhet.
Kabeln ger en unik behaglig upplevelse, vilket är viktigt för musiker
och producenter som använder in-ear-monitorer timmar i sträck för
att skapa och lyssna till musik, säger Joacim Sverlinger, VD, Audiofly
Nordic.
AF1120 innehåller nio olika par av öronproppar och Comply öronproppar för att man skall få en optimal anpassning till sina öron. Det
följer också med ett rengöringsverktyg och en vaxad väska i canvas
för att skydda och förvara lurarna.
AF100 är en ny instegsmodell i proffsserien, tillika Audioflys mest
prisvärda in-ear monitor, och levereras med tre par öronproppar, ett
rengöringsverktyg och ett gjutet skyddsfodral.
– AF100 är skapade av de musikaliska ingenjörerna på Audiofly
som förstår behovet av bra kvalitetslurar för musiker och HiFilyssnare, till ett attraktivt pris. De har en vackert uttryckt dynamisk
armatur, med tillräckligt hög kvalitet och prestanda för en musiker att
skapa och lyssna på musik och samtidigt vara fri från de ekonomiska
begränsningarna av dyra in-ear-monitorer. Dessa in-ear-monitorer är
utformade med en droppform för extra komfort under långa perioder
av lyssnande. Skapad med en slitstark TPE-kabel, tål dessa in-earmonitorer slitage, så att de förblir intakta och i bruk från gig till gig,
säger Joacim Sverlinger.
Både AF1120 och AF100 kommer att finnas tillgängliga i höst. n

P ROD U KTNYHE TER
HUAWEIS NYA FLAGGSKEPP P9

Huawei har lanserat P9, som världens första smartphone med dubbla
kameror från Leica. Huaweis nya flaggskeppstelefon skall gifta industriledande kamerateknik med smakfull hårdvarudesign och kraftfull
prestanda, inklusive den nya Kirin 955-processorn och ett 3000mAhbatteri för en fantastisk batteritid.
Tillsammans anges Huawei och Leica skapa en fotoupplevelse som
aldrig skådats hos en smartphone tidigare.
Nyckeln till P9:ans fotoegenskaper är de dubbla linserna (den har
två 12MP, F2.2 kameror, som samarbetar). RGB-kameran specialiserar
sig på att fånga färger, medan den svartvita kameran fokuserar på att
plocka upp detaljerna. Tillsammans arbetar de bakre kamerorna för
att leverera bilder med överlägsen nivå på detaljer, djup och färger,
anger företaget, och berättar att P9 glänser på riktigt när det kommer
till fototillfällen med lågt ljus, då upplägget med två kameror garanterar att mer ljus och detaljer kan fångas upp.
Huawei Hybrid Focus-teknologin skall innebära att P9 tar bilder
med överlägsen snabbhet, träffsäkerhet och stabilitet. Kameran
fokuserar med hjälp av tre olika metoder - laser, beräkning av djup
samt kontrast - och väljer automatiskt den som ger bäst resultat i den
givna miljön.
– Konsumenter över hela världen använder sina smartphones för
att ta miljardtals med bilder varje år, vilket gör fotografi till en väldigt
viktigt del i användarupplevelsen. P9-användare kan nu fånga bilder
med hittills oöverträffad klarhet, fyllighet och autencitet, med en
ljuvligt designad och kraftfull smartphone som både ser ut och känns
fantastisk, säger Richard Yu, CEO för Huawei Consumer Business
Group.
Huawei P9 har en 5,2” Full HD skärm (1080 x 1920 pixlar) och Kirin
955 2,5GHz 64-bit ARM-baserad processor.
Huawei lanserar även en modell kallad P9 Plus, med en 5,5” Full
HD Press Touch-skärm och ett ännu större 3400mAh-batteri.
Huawei P9 är tillgänglig från och med 6 maj i Sverige och P9 Plus
har säljstart i juni. n

TRE LJUDMÄSTARE

Order relanserade i april i år det egna varumärket Champion, som
idag omfattar produkter inom såväl ljud och bild som hem och hushåll med mera.
Nu har de presenterat en trio trådlösa högtalare med ”multiroomfunktion” (AWF310 och AWF320 har laddbart batteri medan den
största modellen AWF330 endast har nätdrift) som kan styras via
användarens smartphone. Champions Wi-Fi app finns både till iOS
och Android, och med den kan man styra musiken i varje enskilt rum,
spela olika låtar i varje rum eller koppla samman flera högtalare - max
sju stycken - i serien för att få en heltäckande ljudupplevelse.
Utöver Wi-Fi har högtalarna stöd för uppspelning via Spotify, iHeart
Radio, TuneIn, Airplay och Bluetooth eller om så önskas med en
3,5mm ljudkabel. Gemensamt för de tre högtalarna är den moderna
och stilrena designen med raka linjer i svart och aluminium, anger
företaget.
AWF300-serien har ett kabinett av trä som inte bara förbättrar
stabiliteten utan även ger bättre akustik.
AWF330 har integrerad Class-D Digital förstärkare på 2x20W, är
300x145x208mm stor och väger 3,8kg.
AWF320 har integrerad Class-D Digital förstärkare på 20W, är
220x106x175mm stor och väger 2,0kg.
AWF310 har integrerad Class-D Digital förstärkare på 10W, är
198x88x147mm stor och väger 1,6kg. n

SAMYANG MED AF FÖR SONYS E-FATTNING

Samyang lanserar två nya objektiv - 14mm F/2.8 och 50mm F/1.4 för Sonys E-fattning, som båda är konstruerade för fullformat. Båda
objektiven kommer också att ha autofokus, vilket är nytt för Samyang.
– Otroligt spännande. Detta kan bli riktiga game-changers, säger
Lasse Ericson, produktspecialist hos Focus Nordic AB.
Objektiven premiärvisades vid Photo & Imaging Show 2016 in
Seoul, Sydkorea (4-8 maj) och beräknas finnas i butik i slutet av juli. n
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DIGITALISERAD HJÄRTMONITOR

NU KOMMER LENOVOS SMARTPHONES HIT

I slutet av maj lanserades Lenovo K5 i Sverige, som en mobil som
kombinerar avancerad teknik med ett konkurrenskraftigt pris. En
smartphone utrustad med en 13MP autofokuskamera, kraftfull
processor och stöd för dubbla SIM-kort, till ett pris under 2000 kr.
Lenovo K5 är den första mobilen här under varumärket Lenovo, som
tillsammans med Moto utgör Lenovos smartphoneerbjudande i
Norden.
– I och med säljstarten av Lenovo K5 i Norden kommer vi nu att
adressera marknaden med två olika varumärken. Genom smartphonevarumärkena Lenovo och Moto kommer vi att kunna erbjuda
en stor bredd av produkter till olika kundsegment, säger Joakim
Liljedahl, Marknadsdirektör Lenovo Mobile Business Group, Norra
Europa.
Elgiganten/Elkjöp är en av Nordens största återförsäljare inom
hemelektronik. Gruppen är exklusiv partner för lanseringen av
Lenovo K5 i Norden. Så här resonerar de inför en stundande storsatsning:
– Lenovo har på kort tid blivit ett av våra bästsäljande varumärken
på Elgiganten. Kunderna tycker om det stora värde de får till ett konkurrenskraftigt pris. Därför kändes det självklart för oss att vara med
från start när Lenovo meddelade att de nu kan erbjuda smartphones
enligt samma vinnande recept, säger Torfinn Schau Halvorsrud, Sales
Director Telecom Nordic Retail.
Tack vare sin Qualcomm Snapdragon okta-core processor skall
Lenovo K5 leverera en jämn och snabb upplevelse. Dolby Atmostekniken skall ge klarhet, tydlighet och djup i telefonens ljud och
med den breda displayen skall Lenovo K5 göra filmer och spel i HD
rättvisa. Med en 13MP autofokuskamera på baksidan och en 5MP på
framsidan skall ge bra resultat även i svagt ljus. För att inte riskera att
få för lite utrymme finns möjligheten att lägga till mer lagringsutrymme med ett 32GB microSD-kort. Telefonen har också stöd för dubbla
mikro-SIM och LTE-anslutning. n

Det svenska Life Science-företaget Coala Life har påbörjat ett samarbete med Microsoft. Coala Life har skapat en digitaliserad hjärtmonitor för att dagligen följa sitt hjärta och tidigt hitta tecken på hjärtsjukdomar. Genom en liten produkt och din smartphone kan du hålla
koll på hjärtljud och EKG. Tekniken är resultatet av över 10 års svensk
forskning som parats ihop med molnlösningar från Microsoft.
Lösningen som går under namnet Coala beräknas släppas efter
sommaren och kan förändra vardagen för de 1,5 miljoner svenskar
som lever med en konstaterad hjärtsjukdom, men även alla som är
oroliga eller bara vill följa sitt hjärta.
– Vi är en liten aktör med stora visioner, vilket gör att det kan vara
svårt att hitta en samarbetspartner som delar vår vision för framtiden. Men Microsoft har förstått oss och vågade satsa, säger Philip
Siberg, vd på Coala Life.
Från Microsofts sida ser man utvecklingen inom eHälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården som ett intressant område där
innovativa lösningar kan skapas genom att föra ihop teknik och forskning för att skapa värde för människor.
– Samarbetet mellan Microsoft och Coala Life innebär att 10 år av
svensk forskning kan utvecklas tekniskt ihop med våra lösningar och
vår plattform. För oss är det oerhört intressant att vara involverade
i något med så här stor potential att förändra människors vardag,
säger Mathias Ekman, affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård på
Microsoft.
Lösningen kallas för Coala och är en digitaliserad hjärtmonitor
inriktad mot konsumentmarknaden. Genom att hålla Coalan mot
hjärtat i 30 sekunder screenas hjärtats EKG och hjärtljud. Data skickas
med Bluetooth till användarens smartphone för att analyseras av
avancerade algoritmer i molnet, som Microsoft tillhandahåller.
Analysen sker i realtid och baseras på etablerade kliniska riktlinjer.
Användaren får direkt ett resultat i sin smartphone som visar hjärtats
status; om allt verkar okej eller om något inte stämmer. n

SLIMMAD CITYLINE

TCL, en av Kinas största tillverkare av konsumentelektronik och en av
världens största TV-tillverkare, har presenterat sin senaste TV-kollektion, kallad TCL Cityline S79-serien.
TV:n kan fästas på väggen med det specialdesignade väggfästet eller placeras på en plan yta med de två metallfötterna – oavsett vilket
utgör den ett dekorativt blickfång, anger företaget.
Den nya S79-serien är endast 9,9mm tjock och utrustad med UHD
4K-teknik som skall ge liv åt bioliknande tittarupplevelser.
TV:n innehåller även Wide-Gamut Color-tekniken som förbättrar färgomfånget med upp till NTSC 96% som standard och har 30
procent klarare och fylligare färger för en mer verklighetstrogen och
naturligare bildåtergivning, berättar TCL.
TCL Cityline S79-serien finns i storlekarna 50, 55 och 65 tum. n
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P ROD U KTNYHE TER
HP:S SPELDATORER OMEN

Plattformen Omen X kommer lanseras i sommar och anges vara
skapad för spelare som kräver maximal prestanda och avancerade
personliga konfigurationsmöjligheter. De nya speldatorerna i serien
Omen by HP består av tre plattformar som alla skall vara framtagna
för att maximera spelupplevelsen.
De bärbara datorerna i Omen by HP-serien, 15,6” och 17,3”, finns
tillgängliga med Full HD IPS–skärmar (på vissa marknader också med
4K IPS-skärmar) för att maximera spelupplevelsen. Med kristallklart
ljud signerat Bang & Olufsen och HP Audio Boost technology kommer
spelare inte missa någonting, meddelar HP.
Modellerna har den nya Omen-logotypen på locket och ett
tangentbord med röd bakgrundsbelysning, samt dubbla fläktar för
kylning. Kraftfull grafik från Nvidia med GTX 950M, 960M och 965M
samt 6:e generationens Intel Core quadcore-processor upp till Core i7
skall göra att spelare är redo för vilken utmaning som helst.
I serien av stationära Omen-datorer finns VR-kompatibla modeller
och de har den senaste Nvidia GeForce GTX 1080-grafiken. Den överklockningsbara Intel Core i7-processorn (K-versionen) är tillräckligt
kraftfull för att klara av de mest krävande spelen och VR-upplevelserna. Vissa modeller har även vätskekylning av processorn för att hålla
datorn både tyst och sval. Det går dessutom enkelt att uppgradera
datorn utan verktyg så att man som spelare kan maximera prestanda
genom egna tillägg och anpassningar. n

HEMMABIOPROJ MED FULL HD OCH 3D

Sony har lanserat en ny Full HD 3D-hemmabioprojektor, VPLHW45ES, som efterföljer succén från VPL-HW65ES och som använder
Sonys avancerade Reality Creation-funktion och SXRD-panel. Dessa
funktioner gör att projektorn kan återge klarare och mer detaljerade
bilder med bättre ljusstyrka, kontrast och upplösning samt mindre
bakgrundsbildbrus än föregångaren VPL-HW40ES, anger företaget.
– Efter den fantastiska feedback vi fått från våra kunder efter framgångarna med VPL-HW65ES har vi valt att inkludera samma proffsfunktioner och tekniker i nya VPL-HW45ES – allt för att kunna erbjuda
en kostnadseffektiv hemmabioupplevelse utöver det vanliga, säger
Patrik Eklund, Channel Account Manager för Display på Sony.
VPL-HW45ES anges ha ett tyst fläktljud och en lampa med en drifttid på upp till 6000 timmar. Projektorn har samma chassidesign som
VPL-HW40ES, men den interna tekniken har uppgraderats. Den nya
versionen skall leverera skarpare bilder och återge ännu bättre färger
med ljusstyrka på 1800 lumen.
Projektorn finns i svart och vitt. Tack vare en inbyggd RF 3D-sändare och en USB-uppdateringsfunktion kan projektorn även hållas
uppdaterad med de senaste programversionerna. Alla projektorer
från Sony har tre års garanti. n

FM-SÄNDARE AV CALIBER

Moon presenterar en FM-sändare från Caliber, med tillhörande fjärrkontroll, USB och SD-kortläsare samt 3,5mm AUX-ingång.
FM-sändaren Caliber PMT302 gör att man kan ansluta sin smartphone och spela sina spellistor i en bilstereo som saknar Bluetooth,
USB och AUX.
Den drivs via 12-voltsuttaget i bilen, eller via 24-voltsuttaget i
exempelvis en lastbil.
Produkten kan spela MP3-filer från SD-kort eller USB-sticka och
Audio input är också möjlig via AUX 3,5mm ingången (kabel ingår).
PMT302 nyttjar FM-frekvensen 88,1-107,9 MHz. n
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PER S ON N YTT
NETONNET GROUP

Vid bolagsstämman i April valdes styrelseproffset Mengmeng Du in som ny ordinarie ledamot i Netonnet
Groups styrelse. Mengmeng Du, född 1980, har en civilingenjörsexamen inom datateknik från KTH och
en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är investerare och rådgivare till online
startups, och har tidigare bland annat arbetat som operativ chef på Acast, Director Global Marketing Operations på Spotify och produktchef på Stardoll. Som 29-åring blev Mengmeng en av de yngsta någonsin
att bli invald i ett börsbolag då hon 2010 gick in i Qliro Groups styrelse, vilket hon gick ur maj 2016. Hon är
idag även styrelseledamot i Skandia och Filippa K, och har tidigare suttit i styrelsen för Skånska Byggvaror.
Mengmeng är också ledamot i Nationella Innovationsrådet som leds av Statsministern.
Utöver Mengmeng Du består styrelsen i Netonnet Group av Roland Vejdemo, Jon Abrahamsson, Pernilla
Valfridsson och Johan Åberg – samtliga oberoende i förhållande till både bolaget och ledningen. Dessutom
finns även Fabian Bengtsson och Martin Bengtsson med i styrelsen som ägarrepresentanter.
– Mengmeng Du har gjort sig känd för att vara vetgirig, drivande och idérik – egenskaper som passar vår
styrelsegrupp ypperligt. Mengmeng Dus erfarenhet av börsintroduktioner samt hennes digitala expertis
kompletterar styrelsesammansättningen bra. Det ska bli riktigt intressant och spännande att fortsätta
Netonnet Groups förändringsresa tillsammans med såväl Mengmeng Du som övriga styrelsemedlemmar,
säger Roland Vejdemo, styrelseordförande Netonnet Group. n

EPSON

Epson kompletterar sin svenska organisation med Jan Carlsson som Business Account Manager inom B2Bteamet. Hans uppdrag är att bredda kanalen inom Business Printing & Scanning som är ett stort fokusområde för Epson framöver. Jan började sin anställning 18 april.
Jan kommer närmast från HP där han arbetat med partners inom printområdet. Den bakgrunden i kombination med tidigare positioner inom kanalen ger honom en gedigen erfarenhet inom Business Printing.
– Business Printing är ett av de viktigaste marknaderna för oss framöver så rekryteringen av Jan är ett
betydande steg. Han har med sin bakgrund en bred kompetens vilket är en oerhörd tillgång när han nu
blir ansvarig för uppbyggnaden av kanalen på den svenska marknaden, säger Vadim Couthon, Epsons
Sverigechef.
– Epson är ett Starkt varumärke med högt förtroende på marknaden. Jag ser fram emot att få bygga upp
kanalen och introducera de innovativa printlösningar som Epson erbjuder. Det finns en enorm tillväxtpotential som blir en spännande utmaning framöver, säger Jan Carlsson. n

EPSON

Epson stärker nu sin svenska organisation ytterligare med Maths Arvesjö som Business Sales Manager.
Hans uppdrag är att driva försäljningen och öka kännedomen inom såväl skrivare som projektorer i Epsons
sortiment för företag. Maths började sin anställning 1 juni.
Maths har en gedigen bakgrund inom B2B och då främst inom printområdet då han arbetat som Partneransvarig och Säljchef på andra skrivarföretag på den svenska marknaden.
– Vi är mycket glada över rekryteringen av Maths och den erfarenheten som han har och kan bidra med.
Epson har ett starkt fokus på Business Printing & Scanning och här kan Maths vara med och bygga från
grunden. Vi har en oerhört stark produktportfölj som toppas med helt unika innovationer som kommer att
förändra skrivarbranschen på sikt. Maths stora utmaning blir att kommunicera detta till marknaden och
skapa framgångsrika samarbeten med strategiska partners, säger Vadim Couthon, Head of Sales B2B för
Norden och Benelux.
– Epson är ett innovativt företag med gott rykte och mycket kvalitativa produkter. I portföljen finns produkter som kommer att förändra branschen och ger användarna möjlighet att bli mer miljövänliga. Jag ser
verkligen fram emot möjligheten att vidareutveckla kanalsamarbeten tillsammans med B2B-teamet och
nå ut med det budskapet, säger Maths Arvesjö. n

COM HEM

Com Hem har utnämnt Thomas Helbo till ny teknisk direktör (CTO). Thomas Helbo har sedan 2001 haft
flera olika befattningar på Danmarks näst största kabelbolag Stofa. Sedan 2012 har han haft rollen som
företagets CTO. Thomas är även ordförande i den danska motsvarigheten till ElektronikBranschen.
– Vi fortsätter hålla hög takt i den tekniska utvecklingen av våra tjänster. Därför är det glädjande att Thomas börjar hos oss på Com Hem. Thomas är en mycket skicklig ledare och har djup och lång erfarenhet av
teknikutveckling inom vår bransch, säger Anders Nilsson, VD på Com Hem.
– Jag har varit med om att ta Stofa från att vara ett tekniskt orienterat företag till att bli mer kundorienterat. På många sätt liknar det Com Hem som under de senaste åren också har investerat i sitt nätverk och
i sina tjänster för att förbättra kundupplevelsen. Jag ser fram emot att bli en del av teamet och få vara med
att fortsätta den resan mot Sveriges nöjdaste kunder, säger Thomas Helbo. n
48 RATEKO 2/2016

P ERSO NNYTT
HUAWEI

Huawei Sverige har utsett Kenneth Fredriksen till verkställande direktör för företaget. Kenneth Fredriksen
tillträder den nya tjänsten omgående.
– Kenneth Fredriksen är en mycket kompetent ledare och har mångårig erfarenhet inom företaget. Kenneth gifter samman olika kulturer och människor på ett naturligt sätt, och har en stark vision för Huawei
på både lokal och global nivå, säger Wells Li, f.d. verkställande direktör på Huawei Sverige.
Kenneth Fredriksen kom till Huawei år 2012 och har innehaft en mängd ledande befattningar inom företaget på Europanivå. Fredriksen kommer senast från en roll som Chief Operating Officer of CEE & Nordic
Region. Tidigare verkställande direktör Wells Li lämnar sina uppdrag i Sverige för en strategisk roll inom
Huawei på regional nivå.
– Jag vill tacka Wells Li för sitt arbete inom Huawei Sverige under de senaste tre åren. Han har med
hjälp av ypperligt hantverk sett till att Huawei gått stadigt uppåt i ett av världens mest innovativa länder.
Under Wells Li har vi haft mycket lyckade lanseringar av flaggskeppstelefoner som P9 och Mate-serien,
samt vårt dottervarumärke Honor. Huawei Sverige har dessutom tagit stora kliv inom Telekom och Enterprise, och jag är stolt över att säga att vi är en bättre arbetsgivare och en starkare spelare i Sverige idag;
något som jag ser fram emot att fortsätta utveckla, säger Kenneth Fredriksen, verkställande direktör på
Huawei Sverige. n

TRE

Kalle Eliason är ny marknadsdirektör på operatören Tre och tar därmed över rollen från bolagets vd Nicholas Högberg som efter nio år valt att lämna Tre. Kalle kommer närmast från en tjänst som marknadschef
för Tre Företag och blir i och med sin nya tjänst en del av Tres ledningsgrupp och kommer då att rapportera till Tres vd. Kalle tillträdde rollen den 13 maj.
– Kalle är en sann marknadsförare som förstår verksamheten och vad som krävs för att ytterligare stärka
Tres varumärke. Han är både en kreativ och en strategisk kommunikatör och jag är väldigt glad att det är
just Kalle som kommer att fortsätta guida Tre i framtidens allt mer komplexa kommunikationslandskap,
säger Nicholas Högberg, vd på Tre Sverige.
Kalle Eliason började på Tre 2009 som marknadschef för Tre Företag och var innan dess marknadschef
på DHL.
– Jag är extremt glad att jag får möjligheten att få fortsätta utveckla Tres varumärke och kommunikation, nu med ett större helhetsperspektiv. Vi har landat i en kommunikationsstrategi som vi tror på och
som vi kommer att fortsätta att förädla, säger Kalle Eliason, tillträdande marknadsdirektör på Tre. n

D-LINK

D-Link centraliserar nu sin organisation i Europa och etablerar två stora nya försäljningsområden. Thomas
von Baross, Vice VD för centrala och östra Europa, utökar nu sitt ansvarsområde och blir VD för Norden
och Benelux.
Syftet med förändringen är att förenkla processer och förstärka effektiviteten internt samt förkorta organisationens beslutsvägar. Med den nya strukturen kan D-Link arbeta både snabbare och mer konsekvent
på den Europeiska marknaden.
Efter 20 år lämnar Mats Brager nu över positionen som VD för D-Link Norden till Thomas Von Baross.
Samtidigt som Thomas ansvarar för centrala, östra och norra Europa fortsätter Stefano Nordio att styra DLinks verksamhet i södra Europa, Storbritannien och Irland. Ytterst ansvarig för den Europeiska marknaden
är Kevin Wen, VD för D-Link Europa.
Thomas von Baross, som har cirka 20 års erfarenhet inom ITC industrin, har nu arbetat med D-Link i totalt 11 år. År 2005 blev Thomas VD för D-Link Tyskland (GmbH) och klev 2010 in som Vice VD för centrala
och östra Europa. Förutom Tyskland, Österrike och Schweiz, var han även ansvarig för Bulgarien, Polen,
Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. n

PANASONIC TOUGHBOOK

Panasonic Toughbook meddelar att man stärker sitt nordiska team, genom att anställa Magnus Ericsson som Key Account Manager. Magnus Ericsson började i maj och kommer att arbeta som Key Account
Manager, med fokus på bland annat lösningar inom skogs-, vatten- och energisektorn, samt på väg- och
järnvägsunderhåll för kunder i Sverige, Norge och Danmark. Bakom sig har Magnus Ericsson bl a en utbildning från IHM Business School, samt en gedigen erfarenhet av försäljning och att bistå kunder med professionell vägledning för att hitta optimala lösningar för just deras utmaningar.
– Vi hälsar Magnus varmt välkommen till vårt nordiska Tougbook-team och ser fram emot att låta våra
kunder få ta del av Magnus stora kunnande inom professionell vägledning. I och med anställningen av
Magnus kan vi ytterligare stärka vår position i Norden inom försäljning av robusta bärbara datorer och
tåliga datorplattor, säger Ulrika Sturk, Regional Marketing Manager för Toughbook i Norden. n
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Från Allmänna reklamationsnämnden:

Om avrådan från reparation
Teknikern har skyldighet att informera kunden
om reparationens omfattning och kostnad. Blir
tjänsten inte till rimlig nytta för konsumenten,
skall teknikern avråda från att utföra tjänsten.
TEXT: ALLAN LARSSON
ILLUSTRATION: ANDERS LUNDMARK

K

unden ringde till Leverantörsservice eftersom hans
spishäll slutat fungera. Han meddelande vilken modell det var och att den var inbyggd/nedsänkt med
silikonram. Det skulle inte vara några problem. Leverantörsservice
skickade därefter ut en servicetekniker från ett annat företag Extern service. När serviceteknikern kom visade det sig att det visst
var ett problem att hällen var nedsänkt och satt fast. Teknikern
ville dock inte ta loss hällen från stenskivan eftersom det fanns en
överhängande risk att glaset i hällen då skulle gå sönder. Teknikern åkte därför därifrån. Han fick veta att det som troligen har
gått sönder är ett ”powerkort” eller eventuellt ett annat kort som
han inte minns namnet på.
När teknikern lyckades få loss hällen utan att skada glaset
kunde teknikern inte komma tillbaka förrän en vecka senare. Teknikern hade ”powerkort” men inte det andra kortet på lager. Det
skulle dröja ytterligare 2-3 veckor innan korten åter fanns i lager.
När teknikern kom tillbaka bytte han kort. Det visade sig att han
bytte två kort. Hällen fungerade därefter, dock fortfarande med
ett problem, nämligen att den stänger av sig när man sätter igång
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en av plattorna. De andra fungerar fortfarande. Han har aldrig fått
någon uppgift om vad det skulle kosta. När räkningen kom var
den på 7 638 kr, vilket är mer än vad en ny häll skulle ha kostat.
Hade han vetat vad det kostade skulle han hellre valt att köpa en
ny häll eftersom det hade blivit billigare och han hade dessutom
fått nya garantier med mera.
Han anser att han som konsument måste få en helhetsbild av
vad kostnaden blir för att kunna ta ställning till vad som skulle
göras. Ingen sa något om vad kort skulle kosta, och inte heller att
det var flera kort á 2 500 kr styck. Han skulle aldrig ha accepterat
den kostnaden. Reparatören borde ha informerat om att reparationskostnaden skulle överstiga kostnaden för en ny häll och
avrått honom från att reparera hällen.
Eftersom han är missnöjd med både hur Leverantörsservice
och Extern service hanterat ärendet är riktar han kravet till båda
parterna.
Kunden begär att båda serviceföretagen krediterar en faktura
på 7 638 kr.

Serviceföretagen svarar

Båda serviceföretagen bestrider yrkandet.
Kunden ringde in och anmälde ett fel på sin häll med följande
beskrivning: ”Säkringen går när en zon används, gäller alla zoner,
jordfelsbrytaren löser ut”.
En tid och dag bokas för besöket. Teknikern åkte ut till kunden
och gjorde en felsökning. Servicetekniker informerade Kunden
om att det var korten som var trasiga men att de kostade väldigt
mycket, minst 2 000 kr för varje kort. Teknikern reparerade hällen

ARN

och den fungerade som den skulle. Kunden frågade aldrig och
sade ingenting om kostnaden för servicen när teknikern informerade honom om kostnaden för varje kort. Det kunden i normala
fall gör är att anmäla felet till sitt försäkringsbolag. Då brukar
försäkringsbolaget ta kostnaden och kunden betalar endast
självrisken som i normala fall är 1 500 kr hos försäkringsbolaget.
Teknikerna har informerat om kostnaderna för korten och att det
var flera kort.

Skälen för beslutet

”Enligt 6 § konsumenttjänstlagen ska näringsidkaren, om en tjänst
med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra
särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för
konsumenten, avråda honom från att låta utföra tjänsten. Enligt 7
§ samma lag har en näringsidkare som åsidosatt vad som åligger
honom enligt 6 § och då det finns starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller
hade avbeställt den, inte större rätt till ersättning än han skulle ha
haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller
hade avbeställt den. För kostnader som inte ersätts på grund av
detta har näringsidkaren dock rätt till ersättning i den mån konsumenten annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt.”

Nämnden gör följande bedömning

”Kunden har påstått att spishällen till viss del fortfarande inte
fungerar. Det är Kunden som måste bevisa att detta. Han har dock
inte åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående. Mot

Extern service bestridande anser nämnden att han inte bevisat att
spishällen inte fungerar.
Kunden har påstått att han aldrig skulle ha beställt tjänsten om
han hade informerats om priset, då reparationskostaden överstiger priset för en ny spishäll. Båda serviceföretagen har inte
motsatt sig Kundens påstående om att reparationskostnaderna
kom att överstiga priset för en ny häll. Nämnden finner därför att
Kundens uppgifter i denna del ska läggas till grund för nämndens
bedömning. Oavsett om Kunden upplysts om reparationskostnaden eller ej borde Extern service redan mot bakgrund av vad
en ny häll kostar ha avrått Kunden från att reparera spishällen.
Kunden har uppgett att han om han vetat kostnaden istället skulle
ha köpt en ny häll. Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta detta.
För att Kunden inte ska gynnas på ett oskäligt sätt ska dock Extern service ha rätt till ersättning för en del av tjänsten. Nämnden
anser att Kunden skäligen bör betala hälften av den fakturerade
summan, 3 819 kr, och rekommenderar därför Extern service att
kreditera fakturan med 3 819 kr.
Kunden har begärt att även Leverantörservice krediterar fakturan. Av utredningen i ärendet framgår att det är Extern service
som utställt fakturan. Kundens begäran kan med hänsyn till detta
inte bifallas gentemot Leverantörservice.”

Nämndens beslut

”Nämnden rekommenderar Extern service att kreditera fakturan
med 3 819 kr.” n

ALLA KAN VARA MED.
På Doro tycker vi att alla ska kunna vara med i den digitala utvecklingen, därför utökar vi nu vår smartphone-familj. Nya Doro 8030
är en smartphone med ett unikt och logiskt gränssnitt baserat på
handlingar och därför en perfekt telefon för ovana användare!
Doro 8030 har stora, tydliga ikoner, supersmidig kamera och ett
stort antal utvalda appar. Visste du att Doro är marknadsledande
inom mobiltelefoner för seniorer? Nu vet du!

Extra bra volym

HD-voice. Fungerar
med hörapparat.

My Doro Manager
Ge support och hjälp
på distans.

Trygghetsknapp
Hjälp är bara ett
knapptryck bort.

Hitta närmaste återförsäljare
och läs mer om våra
smartphones på doro.se

V IT T
EN BRA DAMMSUGARE HJÄLPER ALLERGIKER

NESPRESSO SHOWROOM I MALMÖ

Ännu ett tecken på Malmö-regionens växande attraktionskraft
för världsmarknadens största aktörer kom i dagen när Nespresso
Business Solutions i mitten av mars slog upp portarna till sitt kombinerade showroom och kontor på Skeppsbron 7 i centrala Malmö.
Nespresso Business Solutions - som är en del av Nespresso - riktar sig
främst mot ett kundsegment verksamt inom kontor, hotell, restaurang och annan offentlig miljö.
– Många av våra viktigaste samarbetspartners håller till i södra
Sverige. De senaste åren har en mängd stora företag flyttat sina huvudkontor till Malmö. Därav följer en stark utveckling i området med
ett vitalt näringsliv, nya storhotell, konferens- och mötesanläggningar,
en rik uppsjö förstklassiga restauranger samt välfrekventerade caféer.
Det kändes därför naturligt att ytterligare stärka vår närvaro och
synlighet i Malmö med omnejd. Det gör vi genom att öppna kontor
och showroom mitt i stan, säger Markus Nilsson, Regional Manager
SouthWest på Nespresso Business Solutions.
Syftet med etableringen är att öka närheten till befintliga och
blivande kunder och att dela med sig av passionen för kaffets mångfacetterade universum. I det nyöppnade showrummet kommer Nespresso Business Solutions att arrangera frukostseminarier i samband
med lanseringar av nya kaffesorter och maskiner samt bjuda in till
smakprovningar och produktdemonstrationer. Här kommer också att
finnas möjlighet för spontana kaffeälskare att droppa in för en take
away-kopp på vägen till jobbet.
– Vi tycker helt enkelt att alla som arbetar, bor eller är på besök i
södra Sverige är värda att få njuta världens godaste kaffe, summerar
Markus Nilsson. n
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Astma- och Allergiförbundet har sedan den nya energimärkningen
gjort om sina kriterier med fokus på dammupptagningsförmåga,
systemets täthet, filtrering och byte samt rengöring av påsar och
rengöring av filter. Hittills är det bara Electrolux UltraOne-serien som
är rekommenderad, anger företaget.
En bra damssugare med god filtrering kan betyda ett bättre liv för
allergiker. En dålig dammsugare fungerar precis tvärtom och gör istället så att allergener virvlar upp från golvet och upp i luften igen vilket
gör det jobbigare för allergiker. Om dammsugaren har bra filtrering
och ett tätt system blir luften renare än den som finns i rummet vanligtvis och dammsugaren fungerar såldes som en luftrenare.
Astma- och Allergiförbundets rekommendation bygger på ett
flertal parametrar, inte bara kring filtrering och hantering av damm
utan de tar även utgångspunkt i hur enkelt och bekvämt det är att
använda dammsugaren - bland annat vad gäller ljudnivå, hanterbarhet, konsumentkommunikation och ergonomi - vilket då innebär att
den används oftare.
– Det som gör oss extra stolta är att vi nu har fått hela vår UltraOne-serie rekommenderad. Tidigare har specifika modeller fått rekommendationen men att hela serien får Astma- och Allergiförbundets
rekommendation är en tydlig framgång för hur vi arbetar med att
utveckla våra premium-dammsugare, säger Malin Källström, produktansvarig på Electrolux Sverige. n

MEDIA MARKT I JÖNKÖPING SÄLJER KÖK

Nu startar Media Markt i Jönköping köksförsäljning tillsammans med
Tibrokök. Köksförsäljningen startade den 21 maj och Media Markt
gästades av mästerkocken Hassan Roshandel.
– Köket är en av våra viktigaste platser i hemmet, och nu får våra
kunder en unik möjlighet att kombinera skapandet av sitt nya kök
med marknadens mest innovativa vitvaror och tekniklösningar från
Media Markt, säger David Storm, varuhuschef på Media Markt.
Samarbetet innebär att Media Markt i Jönköping kommer erbjuda
köksförsäljning i form av så kallad ”shop in shop”, det vill säga en
butik i varuhuset där kunder med hjälp av expertis från Media Markt
och Tibrokök kan skräddarsy sitt drömkök.
– Ny och innovativ teknik är idag helt centralt för ett modernt kök.
Du måste tänka både kök och teknik för att kunna skapa den bästa
lösningen för varje hem. Vi är mycket glada över att tillsammans med
Tibrokök nu kunna erbjuda våra kunder allt för köket direkt i våra
varuhus, säger David Storm.
Köksförsäljningen sker i samarbete med Variant Kök AB som ägs av
Tibrokök och Kungsäterkök, som gick samman i våras. Produktion och
montering av köken kommer att ske i Tibroköks anläggning i Tibro,
medan Media Markt står för vitvarorna. n

VITT
GÖR DAMMSUGNINGEN TILL EN SKRATTFEST

Det har konstaterats att ljudet från dammsugning utgör det mest
irriterande i vår hemmiljö. För Electrolux har detta varit en viktig
utgångspunkt i produktutvecklingen. Tystnad har dock inte nödvändigtvis ett egenvärde och när Electrolux tog fram UltraSilencer Zen
- världens nu tystaste dammsugare - bestämde man sig för att fylla
tystnaden med glädje genom att introducera Happy Vac. Resultatet är
ett skrattyogaprogram specialdesignat för dammsugning.
– Eftersom dammsugning ofta inte upplevs som en typiskt glädjefull stund ville vi försöka omvandla den erfarenheten till en möjlighet
att skapa ett rofyllt och glatt hem. Enlig traditionell zen-lära uppnås
lycka snabbast genom tystnad inombords och skratt utombords. Vi
ville därför fylla tystnaden från UltraSilencerTM Zen med skratt och
som ett resultat lanserar vi nu Happy Vac, säger Diana Münz, Consumer Activation Manager, Digital & PR Sweden.
Skrattyoga är en övning som innebär att utövaren framkallar skratt.
Utgångspunkten är att framkallat skratt medför samma fysiska och
psykiska fördelar som ett spontant skratt. Electrolux skrattyogaprogram är framtaget tillsammans med skrattyogainstruktör Helen
Thyrvin som har mer än 10 års erfarenhet på området.
– Att utöva skrattyoga i 15 minuter förbättrar ditt välmående, sänker stressnivåer och sätter ett leende på läpparna som du kan dela
med dina nära och kära, säger Helen Thyrvin. n

KENWOOD SPONSOR AV KOCKARNAS KAMP

I höst är det åter igen dags för åtta av Sveriges bästa kockar att överglänsa varandra i Kockarnas kamp. Den här säsongen tävlar Markus
Aujalay, Isabella ”Bella” Morrone, Pelle Johansson, Henrik Norström,
Edin Dzemat, Titti Qvarnström, Daniel Müllern och Peter Nordin.
Köksmaskinsspecialisten Kenwood tar för tredje året i rad platsen
som huvudsponsor till TV4:s storsatsning.
– Det är med skräckblandad förtjusning, stor ödmjukhet och en
portion jäklar anamma som jag antar den här utmaningen, säger
Markus Aujalay.
Efter att Markus siktade in sig på en vinst i Bocuse d´Or och inte
hamnade på pallen bestämde han sig för att aldrig mer tävla, inte förrän nu. Nu känner han sig åter redo att tävla och antar utmaningen
att ställa sig i ladan i Ystad och bjuda på sig själv i Kockarnas kamp.
Som hjälp på vägen mot vinsten har deltagarna Kenwoods köksmaskiner, till exempel den innovativa köksmaskinen Cooking Chef med
induktionsvärme, som en självklar assistent i köket.
– Kockarnas Kamp ligger helt i linje med vår vilja att inspirera alla
duktiga hemmakockar att våga lite mer. Vi vill uppmuntra till nya
rätter och recept oavsett om det gäller tisdagskvällens middag eller
den viktiga första dejten. Vi är glada över att vara en del av Kockarnas kamp, där kockarna inte bara utmanar varandra utan också våra
produkter, säger Ulrika Ekelund, marknadschef på Kenwood. n

MATLAGNINGSROBOT I FRAMTIDENS KÖK

För inte allt för länge sedan kändes robotar som en framtidsutopi.
Industriellt, kallt och opersonligt. Vi närmar oss nu en vardag där
robotar tar en allt naturligare plats i vardagen. I Sverige hittar vi dem
främst som hjälpmedel med gräsklippning eller dammsugning. Japan
har länge legat långt fram i robotutvecklingen och robothundar i äldreboende är ett av flera exempel därifrån. Frågan är när vi tar steget
och tar in robotar i våra egna hem?
Tomas Möller har i sitt examensarbete Fooro skapat en framtidsvision, en spekulativ design av ett upplägg som innehåller en hel del
som faktiskt kan bli verklighet. Hela idén handlar om en personlig
matrobot, Fooro, som gör det möjligt att äta lika god och vällagad
mat hemma som på lyxkrogar runt om i världen.
– Min utgångspunkt i projektet har varit att se hur jag med teknik
och design kan möjliggöra en demokratisering av bra mat, lagad av en
toppkock – framtidens gastronomi. I nuläget begränsar ekonomi och
geografi ofta vem som kan äta mat på restauranger med erkänt bra
kockar. Fooro gör det möjligt för flertalet att ta del av detta genom att
spela in kockarnas rörelser, i det här fallet Jonas Bolling, för att sedan
låta roboten göra en exakt kopia i ditt eget kök, säger Tomas Möller.
En framtidsvision där matlagningsrobotar står bredvid kylskåpen i
ELON-butiken? Ja, varför inte?
– Tanken att kunna köpa, eller möjligen leasa, en matlagningsrobot
och sedan prenumerera på recept är en tanke som kittlar. ELONs affärsidé handlar om att hitta lösningar som ska underlätta i vardagen,
produkter och tjänster som de flesta bara vill ska funka i hemmet.
Tomas Möllers Fooro väcker många tankar och funderingar kring hur
framtidens matlagning skulle kunna te sig, säger Camilla Waldmark,
PR-ansvarig på ELON.
En rimlig tanke är att det skulle vara möjligt med försäljning av
matlagningsrobotar inom 20 år på den svenska marknaden. n
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EEL-mässan 2016:

Navet i Vitvarusverige
Årets EEL-mässa arrangerades på Conventum i Örebro 6-8
april, och ungefär 1500 personer fanns på plats – cirka 200
personer från 50 leverantörer plus i runda slängar 1300 handlare från fler än 400 butiker.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON

C

amilla Waldmark, PR- &
Kommunikationsansvarig på
EEL AB tillika Mässgeneral,
berättar att EEL-mässan främst är en
utbildningsmässa - montrarna skall kunna
ta 60 personer och köra en dragning - och
att EEL vill att så många som möjligt från
butikerna besöker mässan under en eller
flera dagar.
– På så sätt kan vi känna oss trygga i att
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vi har en säljkår som verkligen vet vad de
säljer. Och våra leverantörer får möjlighet
att möta över 400 butiker under tre dagar,
säger Camilla Waldmark.
På EEL-mässan ställer cirka 50 av EEL:s
avtalsleverantörer (leverantörer som har
lagerlagt hos EEL) ut i montrar och visar
där sina produktnyheter (som alltså finns
på EEL:s lager).
Camilla berättar att detta är åttonde

gången mässan anordnas på Conventum,
och att hon arbetat med mässan i tio år.
För tio år sedan hette mässan ELON-mässan, sedan blev det en dag för Elkedjan
och en dag för ELON – men de senaste
fem åren har mässan välkomnat butikspersonal från såväl Elkedjan som ELON
alla dagarna. Och det är tredje året som
butikspersonal från norska Euronics också
är på plats, och i år med 100 procents
närvaro – alla 65 Euronicsbutiker i Norge,
som säljer både bruna och vita varor, var
representerade).

ELON & Elkedjan

ELON är Sveriges största vitvarukedja, med
drygt 200 butiker, tätt följda av Elkedjan,
med 180 butiker, och man skulle kunna

VITT

Camilla Waldmark, EEL AB, blickar ut över mässområdet på Conventum i Örebro – där EEL-mässan i april i år anordnades för åttonde gången.

säga att en viss förskjutning mot ELON håller på att ske – ett exempel är att man på
en extra bolagsstämma den 16 december
ifjol beslutade att EEL Holding AB kommer
att ändra bolagsnamn till ELON Group AB.
– Att genomföra detta namnbyte är
en del i vår långsiktiga strategi där vi ser
oss som en internationell koncern. Vi kan
konstatera att varumärket ELON är starkt
och har en hög igenkänningsgrad hos
konsument, såväl nationellt som inom
Norden. Vi anser därför att användandet
av ELON som varumärke på koncernnivå
ger oss en möjlighet att göra större avtryck
och ta ett kraftigare grepp om marknaden.
Vi blir tydligare, helt enkelt, sade VD och
koncernchef Christer Larsson i samband
med förändringen.
I ELON Group verkar bolagen EEL AB
med fackhandelskedjorna ELON och Elkedjan, elektriker- och installationsverksamheten EEL Teknik AB, den norska hemelek-

tronikkedjan Euronics Norge AS samt FDT
AB som utvecklar och levererar butik- och
affärsdatalösningar.
Så vad är egentligen skillnaden mellan
ELON och Elkedjan?
– ELON verkar oftast i större städer och
har stort fokus på vitvaror. De finns sällan i city utan snarare på handelsplatser.
Elkedjan å andra sidan har oftast citylägen,
och mindre butiksyta, samt vanligtvis ett
mer diversifierat utbud och egna tekniker,
förklarar Camilla Waldmark.

elis & elsa

Camilla Waldmark berättar att bland
nyheterna i år finns småelsprodukter med
varumärket elis & elsa, som EEL importerar själva, samt Elvita vitvaror – som väckts
till liv igen efter att ha vilat i ungefär tio år.
Bakgrunden till detta är att Canvac (som
köptes av EEL 2014 men var ett dotterbolag fram till januari i år då de integrerades

i EEL) har stor erfarenhet av egenimport.
– elis & elsa är instegsmodeller och där
är det ofta svårt att hitta lönsamhet. Elvita
skall vara tunga vitvaror och inte bara
instegsmodeller utan även högre specade
produkter. De första produkterna är ute nu
och i juli/augusti kommer hela sortimentet
finnas i butiker. Tanken är att dessa produkter inte skall ta av annat i butikerna,
utan komplettera det befintliga utbudet är
tanken, säger Martin Solin, Försäljningschef på EEL AB.
Canvac slowcooker brandas om till elis &
elsa i sommar, då Canvac framöver endast
skall vara dammsugare och luftvårdsprodukter – alltså inte längre småelektriska
produkter.
– CSR är viktigt. Canvac har anställda i
Kina, som jobbar med kvalitetskontroller
med mera. Nu har vi ett och ett halvt år på
oss att visa att detta är bra och fungerar,
säger Martin Solin.
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Martin Solin, EEL AB, i montern på EEL-mässan där EEL visade upp produkter från egna varumärkena Elvita samt elis & elsa.

Bäcklunda

– I år har vi premiärvisning för vårt eget
nya kök – Bäcklunda. Ett enkelt sätt att
köpa kök på. Ett antal handlare har sålt
kök (till exempel Ballingslöv) och önskemål
om eget kök har funnits. Bäcklunda är ett
nytt varumärke (namnet kommer från att
EEL har huvudkontor på Bäcklundavägen)
som nu rullas ut i cirka 60 butiker, som
certifierats. Man ansöker och utbildas och
certifieras för att sälja – och såväl ELON

och Elkedjan som Euronics Norge säljer,
berättar Camilla Waldmarlk.
Stefan Frödin, Kategoriansvarig kök på
EEL AB, förklarar att alla butiker nu har
möjlighet att sälja kök. 60 är klara för
försäljning redan innan lanseringen, och
innan sommaren kommer det finnas 100
butiker som säljer Bäcklunda. I skrivande
stund - 8 juni - är 76 butiker certifierade.
– Det som är unikt är leveranstiden – tre
dagar till butik, i platta paket. Tanken är att

Stefan Frödin, EEL AB, i montern där EEL:s egna kök Bäcklunda demonstrerades.
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Bäcklunda skall vara ett prisvärt alternativ med snabbare leverans. Vill man ha
specialkök finns till exempel Ballingslöv. En
fördel med att handla hos oss är helhetslösningen med ljus, vitvaror och kök. Vi
tror ungefär hälften kommer hämta paket
i butik och hälften kommer välja att få
köket monterat, säger Stefan Frödin.
På www.backlunda.se läggs alla certifierade butiker upp, alltså de som utbildats
i winner (ritprogrammet för kök som används) och en produktutbildning centralt.
Kravet på butiken är att det skall finnas
minst två utställningskök, och vissa handlare kommer ha sju (det finns sju olika
lucktyper). Stefan Frödin gissar att i snitt
kommer butiker ha tre utställningskök.
EEL har sex bänkskivor i lager, med tre
dagars leverans, och Gustavsberg blandare
samt Franke hoar. Man kan givetvis köpa
andra bänkskivor och blandare, men då
är det inte garanterat att det är tre dagars
leveranstid – det beror på butiken.
Winner är namnet på ritprogrammet för
kök som används, och nu finns det också
på www.backlunda.se vilket innebär att
kunder kan rita och spara köket som en
PDF, och när man på hemsidan väljer en
butik skickas PDF-filen dit så att certifierad
butikspersonal när kunden kommer in i
butik direkt kan kontrollera att allt är ok.
– I höst trycker vi på med central marknadsföring när vi har volym på butiker. Det
känns som vi redan är i hamn, säger Stefan
Frödin. n

VITT

Pelle Hultquist, försäljningschef på Designlight, berättade att halogen
definitivt är på väg att försvinna när det gäller köksbelysning, eftersom LED utvecklats mycket de senaste åren. Tidigare var det halogen
som gällde om man ville använda dimmer för belysningen under till
exempel köksluckorna, och få varm och trevlig belysning, medan LED
gav ett kallt ljus som inte var så lämpligt i kombination med dimmer.
Numer finns det LED-lampor som fungerar utmärkt i kombination med
dimmer, och vid låg belysning är ljuset varmt (2000 Kelvin, vilket är
gult ljus) medan det blir kallare när man drar på mer ljus (2800 Kelvin
vid full effekt, vilket är vitt ljus) – mysbelysning och bra arbetsbelysning i ett alltså, där en 5W LED-lampa ger 25-500 Lumen.

Erik Fröjdlund, Electrolux, visade upp världens tystaste dammsugare,
Electrolux Ultra Silencer Zen, som trots lanseringsdatum den 1 april
i år inte är något aprilskämt – den har en ljudnivå på 58dB, vilket
innebär att den väsnas hälften så mycket som föregångaren (som har
61dB). Man kan se direkt när påsen och filtret behöver bytas i den
digitala displayen som också har effektinställning och elektroniska
larmfunktioner. Och man kan justera sugeffekten med fjärrkontrollen
på handtaget. Erik Fröjdlund berättade att i företagets undersökningar har det kommit fram att 90 procent av dammsugaranvändarna
värderar tysthet...

Mikael Hellström, Försäljningsansvarig Sverige, visade på EEL-mässan
upp De’Longhis nya flaggskepp inom helautomatiska kaffemaskiner,
PrimaDonna Elite, som man kan styra via den inbyggda färgskärmen
eller via en app i sin smartphone. PrimaDonna Elite lanserades i april
och både mjölkbehållare och chokladbehållare medföljer. De’Longhi
har ungefär 50 helautomatiska kaffemaskiner i sitt sortiment, och till
skillnad mot för några år sedan erbjuds nu även modeller i instegssegmentet. Alla är tillverkade av De’Longhi i företagets egna fabriker.

I Kenwoods monter på EEL-mässan fanns bland annat en ny slow
juicer kallad PureJuice Pro, som har en så stor öppning att man kan
stoppa i till exempel ett helt äpple i slow juicern utan att dela det i
bitar först. Kenwood PureJuice Pro lanserades i maj och kompletterar
den något mindre slow juicern Kenwood PureJuice som lanserades i
mars i år.

EEL-mässan är en utbildningsmässa, och montrarna skall kunna ta
60 personer och köra en dragning. Allt sker i montrarna - alltså inte
i några konferensrum - och ovan syns ett exempel på en dragning i
BSH:s monter.

För ungefär ett och ett halvt år sedan lanserade Moccamaster
Cup-One, som brygger en kopp kaffe (max 33 cl) i en mugg, och på
EEL-mässan 2016 presenterades ingen ny produkt, men Jussi Wass,
representant för Moccamaster Nordic, berättade på EEL-mässan att
företagets mycket välkända modeller, som har funnits i 52 år, nu
kommer i tre nya färger – Wild Berry, Turquoise och Brick Red.
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Peter Wallunger, VD på Spectrum Brands
Sverige AB, visar upp en box i företagets
monter på EEL-mässan.

Cecilia Foord, Trade Marketing Manager på Spectrum Brands Sverige AB, i företagets monter på EEL-mässan, vid Russell Hobbs Nutri Boost Multi Blender, som lanserades i mars. Tre
behållare samt lock ingår.

Spectrum Brands storsatsar
Spectrum Brands Sverige AB har blivit officiell partner till
Svenska Fotbollförbundet. Det nya samarbetet bygger på den
gemensamma värderingsgrund som Spectrum Brands varumärken - Varta, Remington och Russell Hobbs - delar med
Svenska Fotbollförbundet, anger företaget. Samarbetet syntes
tydligt i montern på årets EEL-mässa.
TEXT & FOTO: OLA LARSSON
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eter Wallunger, VD på Spectrum
Brands Sverige AB, berättade
på EEL-mässan att bakgrunden
till den stora satsningen med Svenska Fotbollförbundet är de starka gemensamma
värderingar som vi delar.
– Varta har jobbat fyra år med Batteriskolan (med Clas Ohlson och Håll Sverige
Rent) för att utbilda förskola till årskurs 6.
Batterijakten fokuserar på fjärdeklassare
som under tre veckor samlat förbrukade
batterier och checkat in dem på Clas
Ohlson. 2015 var tredje gången Batterijakten anordnades och då samlades 287
ton batterier in, vilket motsvarade tio
procent av totala insamlingen under det
året i Sverige. 35 000 fjärdeklassare var
med, vilket innebär att mer än var tredje
fjärdeklassare deltog i Batterijakten 2015,
säger Peter Wallunger.
Peter Wallunger berättar att han funderade på hur de skulle koppla detta vidare,
som ett CSR-projekt. Fotbollsklubbar kan
sprida information om miljö och återvinning. Remington har produkterna som gör
dig redo för det speciella tillfället, oavsett
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om det är middagen, arbetsintervjun eller
fotbollsmatchen. Russell Hobbs ”at the
heart of your home” fokuserar på hälsoriktig mat innan träning och match.
Som en del av samarbetet får man en
box på köpet när man handlar (boxen
är antingen Varta eller Remington, eller
Remington & Russell Hobbs) en produkt
från något av varumärkena. Varta-boxen
innehåller en mössa med SvFF-logga. Remington och Russell Hobbs boxarna innehåller mössa med SvFF-logga, nyckelband
med SvFF-logga och solglasögon i svenska
flaggans färger.
– Det är stort fokus på fotboll i år, och
responsen hos våra kunder är magisk,
säger Peter Wallunger.

Företaget berättar själva

Fotbollen påverkar och stödjer en hållbar
utveckling i samhället som både inkluderar människa och miljö. Många fantastiska
initiativ tas för att verka för en hälsosam
livsstil och hållbar framtid. Detta är något
som även Spectrum Brands verkar för.
Varta är ett varumärke som står för

tysk kvalitet och en hållbar framtid. Inte
minst har Varta visat sitt miljöengagemang
genom att vara initiativtagare till Batterijakten. Varta kommer att under detta
samarbete lansera sin nya pay-off ”Feel
the Power”.
För Remington går samarbetet med
SvFF i linje med varumärkets vision ”How
the world gets ready”. Remington är varumärket som äger ögonblicket när du tar en
sista blick i spegeln inför viktiga tillfällen i
livet!
Russell Hobbs tillverkar innovativa
produkter som både sparar tid och hjälper
dig att tillaga nyttig och hälsosam mat.
Att hälsa och näring går hand i hand med
idrott är ingen nyhet vilket gör att partnerskapet med SvFF känns passande.
– Det känns väldigt spännande och
hedrande att vi ingår ett sponsoravtal och
nära samarbete med en sådan aktiv och
välrenommerad partner som SvFF. Vi siktar på att ta partnerskapet till gemensamma nya höjder där vi tillsammans kommer
initiera projekt som bidrar till en hållbar
framtid, säger Peter Wallunger.
– Vi är mycket stolta och glada över att
kunna presentera ytterligare en partner
med värderingar som vi verkligen delar.
Spectrum Brands med sina varumärken
Varta, Remington och Russell Hobbs
kommer in med ett modernt tänk och
nya ideér som vi verkligen ser fram emot
att utveckla gemensamt, säger Matthias
Johnsson, Affärsutvecklare på Svenska
Fotbollförbundet. n

VITT

Inför IFA:

Fokus på smarta hemmet
Det har pratats om det smarta hemmet ganska länge nu, men
faktum är att det är först nu som konsumenterna börjat förstå
vad begreppet står för i takt med att allt fler enheter kopplas
samman. Inte minst gäller det vitvaror och hushållsapparater.
TEXT: JAN BJERKESJÖ, FOTO: IFA

Å

rets IFA kommer att handla
väldigt mycket om nya smarta
funktioner och anslutningsmöjligheter, enkel användning, hälsosam
framställning och hållbarhet, effektiv
användning, energieffektivitet och tidsbesparing. Plus att designen förstås tar kliv
framåt och gör många av produkterna till
blickfång i köket.
Som vanligt kommer utställningsytorna
av vitvaror och hushållsapparater att bjuda
på en mängd olika produkter som diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare,
ugnar, spishällar, köksfläktar, ångkokare,
mikro, kyl och fyrs och en mängd anordningar för det perfekta inomhusklimatet.
Till detta kommer utbudet av kaffebryggare och kaffemaskiner, vattenkokare,
brödrostar, blenders och mängder av
andra verktyg för tillagning av livsmedel.
Plus alla produkter inom hår och kroppsvård, tvätt, hushåll och golvvård samt alla
smarta accessoarer.
Marknaden för små och stora hushållsapparater står stark tack vare mångsidigheten och prestandaökningarna. Konsumenterna vill förstås ta del av utbudet
som gör vardag och fest lite enklare och
bekvämare samtidigt som man kan spara
energi, vatten och tid.
Hälsotrenden är också i ökande, vem vill
inte leva ett friskare och nyttigare liv?

Tekniken kännetecknas också av innovation och funktioner som underlättar tillvaron för konsumenten. Nya gränssnitt har
gett konsumenten att styra vissa apparater
med rörelsekontroll.

Smarta & sammankopplade
Nätverksteknik har snabbt lett till att allt
flera hushållsapparater tar plats inom
kategorin ”smarta” och stärker begreppet
”det smarta hemmet”. Med hjälp av exempelvis smarta mobiler är det nu många
produkter som kan styras mobilt både vad
gäller övervakning som kontroll.
Med hjälp av smarta mobiler eller
surfplattor kan konsumenten kontrollera
aktuell programstatus, meddelanden eller
underhåll och serviceinformation. Integrerade kameror gör det möjligt att på distans
titta inuti ugnen eller kylskåpet. Tillströmningen av nya program, funktioner och
digitala tjänster är alltså stor.
Mängden anslutna enheter ökar och kan
nu också utbyta information med varandra. Det gör det möjligt att till exempel
styra flera enheter via en enda tjänsts
gränssnitt.

Intelligenta sensorer ser till att blandningen mellan tvättmedel, sköljmedel och
vatten blir optimal och att rätt program
används, men styr också funktioner som
trumrörelser och användning av ånga.
Ånga används för att uppdatera kläder
utan att man behöver köra hela tvättprocessen. Samtidigt finns det nya program
för speciellt nedsmutsad tvätt eller särskilda program för personer med allergier.
I nya torktumlare finns självrengörande kondensatorer som också minskar
energiförbrukningen. Nya diskmaskiner
ger snabbare och mer effektiva resultat.
Nya ugnar är mer mångsidiga än tidigare.
Hällar övervakar temperaturområden och
håller koll på nivåer i kastruller – listan
över förbättringar blir allt längre för varje
ny generation.
Samma sak gäller för småelsprodukter.
Traditionella produktområden får nya
innovationer, som exempelvis induktionsuppvärmd vattenkokare. Hälsotrenden
återspeglas även när det gäller nya blenders och hur vi gör saker som exempelvis
smoothies. Multifunktionella apparater tar
hand om allt fler saker, från visp till degknådning, omrörning och hackning, malning och blandning, liksom uppvärmning
och matlagning. I vissa produkter finns fler
än 100 olika matlagningsprogram.
Den som är på jakt efter det perfekta
kaffet har ett allt större utbud att välja
mellan bland kaffemaskiner, kapsel- och
espressomaskinger, klassiska filterbryggare med mera. n

Effektivitet

Tillverkarna av små och stora hushållsapprater förser marknaden med allt
bättre produkter för varje år när det gäller
hållbarhet, energieffektivet och resurshållning. Att uppnå lägsta möjliga förbrukning av energi, vatten och saker som
exempelvis tvättmedel har verkligen blivit
en ”hygienfråga” för den som vill locka
konsumenterna.
Designen har också blivit allt viktigare
och det är nästan fel att klassa produkter
som ”vitvaror” med tanke på att högkvalitativa material kombineras med nya
färgval för varje ny generation produkter.

Det har varit ett antal goda år för tillverkarna av hushållsapparater. 2015 var ökningen plus
nio procent räknat i euro. Prognoserna för 2016 säger någonstans mellan två och sex procents ökning, berättade Udo Jansen, Global Director Small Domestic Appliances, GfK.
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Foto: IFA.
Bernd Laudahn, VD för Philips GmbH Market DACH, (här på bild med Miss IFA) gav på IFA:s globala presskonferens flera exempel på vad tekniken kan göra för den som exempelvis vill hålla kontroll på sina värden och med hjälp av internet kan hålla kontakt med vårdpersonal.

Inför IFA:

Marknad i snabb förändring
Begreppet hälsotrend gör att vi i första hand tänker på aktiva
människor som vill hålla koll på saker som exempelvis hur
mycket man rört på sig under en dag. Men till begreppet ska
också läggas det allt större antalet äldre i takt med att medellivslängden ökar.
– Det är viktigt att äta och motionera rätt. Men äldres behov
handlar också om att hålla kontakt med sin läkare och att ha
kontroll över sina värden. Det är utmaningar som vi tekniskt
måste lösa, säger Bernd Laudahn, VD för Philips GmbH Market
DACH.
TEXT & FOTO: JAN BJERKESJÖ

P

hilips är ett bra exempel på hur
delar av industrin förändrats under senare år. Från att ha försett
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marknaden med nya produkter som TV
och ljud har nu fokus lagts på produkter
inom området som har med hälsan att

göra – allt från professionella produkter till
mer allmängiltiga som kaffemaskiner eller
hushållsapparater.
Och ett tidens tecken var väl när Philips
stolta tradition inom TV såldes till kinesiska TP Vision.
Bernd Laudahn gav på IFA:s globala
presskonferens flera exempel på vad
tekniken kan göra för den som exempelvis
vill hålla kontroll på sina värden och med
hjälp av internet kan hålla kontakt med
vårdpersonal. Philips vill hjälpa konsumenterna till en ny och mer hälsosam livsstil.
Tack vare smarta mobiler och andra
uppkopplade enheter kommer konsumenterna globalt att stå inför en förändrad
tillvaro. De smarta hemmen med sammankopplade enheter är redan här och
den tekniska utvecklingen kommer bara
att bli än mer utvecklande för varje år.

VITT

Två tredjedelar av medelklassen globalt kommer att finnas i Asien och framför allt i Kina år 2030, förklarade Friedemann Stöckle, Global Director MDA and Automotive GfK.

Snabbt i Kina

– Två tredjedelar av medelklassen globalt
kommer att finnas i Asien och framför
allt i Kina år 2030, förklarade Friedemann
Stöckle, Global Director MDA and Automotive GfK.
Den globala mängden av arbetande
kvinnor ökar och i takt med det kliver allt
fler män in i köket, vilket banar väg för att
mer teknik fokuseras dit. Kylskåpen blir
större och tillredningsutrustningen allt
smartare i takt med att tiden vi lägger på
matlagning i hemmet minskar.
Här måste det gå snabbt och enkelt
och konsumenten vill använda sin smarta
mobil för att göra den process kort och
effektiv.
– Tack vare mobilitet och connectivity
vill konsumenten kunna styra alla hemmets enheter oavsett var man befinner
sig. Det ställer samtidigt nya krav på
säkerhetsaspekten. Den ökande andelen
äldre ställer nya krav på support och hjälp,

berättar Friedemann Stöckle.
Den kinesiska marknaden utvecklas
snabbast av alla globala marknader. I storlek är den också världens största och här
går utvecklingen också snabbast när det
gäller smarta produkter. Priserna sjunker
och försäljningen ökar – ett tillstånd som
vi inte minst i Sverige känner igen.
– Men när det gäller de allra senaste
och smartaste produkterna så ser man
dubbelt så många av dessa i kinesiska butiker än i Europa, säger Friedemann Stöckle.
Kanske ett första varningstecken på
att Västeuropa är på väg att bli omkört i
snabb takt av asiatiska marknader som
den kinesiska.

50 per sekund

Udo Jansen, Global Director Small Domestick Appliances GfK gav en inblick i hur
den marknaden utvecklas.
– Varje sekund säljs omkring 50 stycken
produkter inom hushållsapparater globalt.

Att jämföra med sju stycken TV-apparater.
Omsättningshastigheten är hög inom
dessa produktområden.
Det har varit ett antal goda år för tillverkarna av hushållsapparater. 2015 var
ökningen plus nio procent räknat i euro.
Prognoserna för 2016 säger någonstans
mellan två och sex procents ökning. Ser
man däremot till enskilda länder så sticker
flera asiatiska ut från mängden, inte
minst då den kinesiska som visar plus 32
procent.
De viktigaste trenderna handlar om
innovation och sammankopplingen till
andra smarta enheter. I år beräknas 1,4
miljarder smarta mobiler att säljas globalt
och det är inte längre enbart yngre generationer som lärt sig att hantera dessa och
samtidigt ställa nya krav på nya användningsområden.
Den uppkopplade konsumenten idag vill
ha kontroll på i stort sett allt via sin smarta
mobil. n
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Gaggenau firade sitt 333-årsjubileum på EuroCucina med sitt innovativa monterkoncept ”333 år av skapande”.

333 år av skapande
Gaggenau firade ”333 år av skapande” på EuroCucina 2016 med ett innovativt monterkoncept och avtäckandet av en framtida ikon.

G

aggenau menar att EuroCucina 2016 markerade en
ny era för företaget, och att jubileet markerar en
tydlig milstolpe i Gaggenaus historia, där företaget
tittar på framtiden samtidigt som det lutar sig tillbaka mot starka
anor och traditioner av högkvalitativt skapande för köket.
Eld används ofta som inspiration och symbolik inom Gaggenau
– vare sig det handlar om 1600-talet när mat förbereddes över
öppen eld, senare med gaseldade ugnar, eller om dagens gasspishällar. På EuroCucina 2016 kom denna historia till liv.

– 333 år av skapande med metall är en bedrift som få kan ta
på sig, och vi är glada att kunna påbörja firandet av detta viktiga
jubileum på EuroCucina. Vi är stolta att säga att Gaggenau är den
enda producenten av hushållsapparater med ett sådant arv, säger
Sven Schnee, internationell chef för Gaggenau.

Framtidens ugn

EB 333 lanseras som Gaggenaus framtida ikon. Denna 90 cm
breda ugn relanseras med utvecklad design och uppdaterade
funktioner. Ugnen visades för första gången på EuroCucina 2016.
EB 333-ugnen har ett namn som hyllar att Gaggenau nått denna
milstolpe och skall förkroppsliga Gaggenaus designfilosofi av traditionell avantgarde, där tidlöst hantverk möter innovativ design.
Det kanske mest slående i den nya designen på den 90 cm breda
ugnen är dess ugnslucka – en bred del av 3 mm tjockt rostfritt
stål, som skall skapa en kraftfull, elegant och sofistikerad fasad.
Dörren har även ny teknologi, som tillåter mjuk öppning och
stängning för att öka kundens upplevelse.
– Lanseringen av EB 333 känns som det mest passande sättet
att fira Gaggenaus arv och dess framtid på samma gång. Det är
vår mest ikoniska design, som perfekt kombinerar Gaggenaus
passion för modern innovation och precist hantverk, säger Sven
Schnee.

Perfekt för sous-vide
En smed fanns med i montern och väckte Gaggenaus förflutna som
smedja till liv.
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Gaggenau anger att man är pionjärer inom ångkokningsteknik
och hälsorik förberedning av mat. Nu lanserar Gaggenau den nya
vakuumlådan i 400-serien. I kombination med kombiångugnen i

VITT

Gaggenau visade på EuroCucina 2016 upp sin produktportfölj i en glaskub, som skulle föra tankarna till en konstutställning.

samma serie skall de skapa den perfekta förutsättningen för sousvidematlagning.
Den nya handtagsfria vakuumlådan tillåter snabb och smidig
förslutning av mat. Ingredienserna är ”vakuumförpackade”, utan
att tappa några näringsämnen, vitaminer eller mineraler. Kokad på konstant låg temperatur, mellan 50-95 °C, bibehålls den
naturliga smaken i varje ingrediens och en oslagbar textur skapas,
anger företaget.
Designen matchar ugnarna inom 400-serien i solitt rostfri stål,
och vakuumlådan kan integreras under Gaggenaus kombiångugn.
Kombiångugnarna och vakuumlådan i 400-serien anges arbeta
tillsammans i en utmärkt symbios för att skapa professionella
köksresultat.
– Vi är stolta att addera dessa två makalösa produkter till Gaggenaus matlagningsportfölj, som varje dag förbättrar köksupplevelser i de privata köken, säger Sven Schnee.

Vario-hällarna uppgraderas

Genom särskild uppmärksamhet till autentiska material och
utvecklingen av funktioner som inspireras av professionell matlagning har Gaggenaus induktionshällar i Vario 400-serien blivit
uppgraderade, och presenteras för första gången på EuroCucina
2016. Dessa hällar demonstrerar den högsta standarden av
induktionsteknologi, där kastruller och andra matlagningskärl
kan positioneras fritt över hela hällytan inom alla hällar i serien,
berättar företaget. Hällarna har flera flexibla induktionszoner
som kan kombineras för att skapa en större zon eller två mindre
zoner. Ramarna är skapade av 3 mm tjockt rostfritt stål och med
betjäningsvred i massivt stål.
– Vario induktion i serie 400 kombinerar skulptural design,
individualiteten i ett modulsystem och utmärkta prestanda, som
kommer att ge konnässörerna inom matlagningskonst den flexibla

men ändå professionella kvalitet de eftersträvar, säger Sven
Schnee.

Lysande diskmaskin

Det bakupplysta konceptet för diskmaskinerna i serie 400 lanseras
som en världsinnovation. Interiören i diskmaskinen är upplyst
direkt, för att öka estetiken och användarupplevelsen markant.
Den nya designen använder sex LED-paneler placerade på den
bakre väggen som lyses upp samtidigt som de två existerande
LED-lamporna på framsidan av maskinen, för perfekt upplysning
av interiören från alla vinklar. All design och funktionalitet som
finns i den tidigare diskmaskinen inom 400-serien finns kvar, vilka
inkluderar ett push-to-open-system för den handtagslösa dörren,
lättlöpande utdragsskenor samt inbyggd mjuk dörrstängning.
– Designen med den generöst upplysta interiören är utvecklad i
den nya 400-serien och ger den tydlig inblick i maskinens precisa
diskkunskaper. Designen är först i världen, och kommer att lysa
upp diskmaskinen på alla sätt, som ledande inom innovation och
känsla till köket, säger Sven Schnee. n

Gaggenau avtäckte sin framtida ikon, ugnen EB 333 som döpts om till
ära för Gaggenaus 333-årsjubileum.
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Mieles nya kvintett
Miele har i vår lanserat fem nyheter – handtagslösa kylskåp med blackboard, induktionshällar med TempControl, snedställda
fläktkåpor, ångugnar med mikrofunktion samt
kompakta vinkylar.

M

iele erbjuder nu kyl/frys-kombinationer med en
yta som man kan skriva på, Blackboard edition.
Denna och andra dörrvarianter är det mest
iögonfallande kännetecknet för generation K 20 000. De har också
en modern design utan synliga handtag, är fullt utrustade och
energisnåla.
I serien K 20 000 finns kylskåp, frysskåp och kyl/frys-kombinationer. Med sina 182 till 200 cm höga fristående skåp tillhör de de
mest omtyckta, och alla modeller har energieffektivitetsklass A++
eller A+++.
Man kan skriva på Blackboard edition-dörren med krita och
den är lätt att rengöra. Detta är tänkt framför allt för unga familjer
och är en del av ett omfattande designprogram. Nya är även de
glänsande glasytorna i färgerna briljantvitt och obsidiansvart, som
skall komplettera de klassiska ytorna i vitt och rostfritt.
Skåpen har inga synliga handtag. En del av skåpen är utrustade
med dörröppningshjälpen Click2open som gör det enkelt att
öppna dörren, även flera gånger efter varandra. Den nya serien
har en TFT-manöverpanel i färg med touchknappar, som är anpassad till Mieles inbyggnadsprodukter i generation 6000.
Alla fristående skåp har en energisnål LED-belysning, som dimrar upp belysningen när dörren öppnas, en specialitet hos Miele.
Vissa skåp har även FlexiLight-belysning på hyllornas främre kant.
Denna kan varken ställas för eller täckas över, ser till att belysningen är jämn och inte bländar. Tack vare kontakterna på sidorna
kan glashyllorna med belysning flyttas både uppåt och neråt för
att exempelvis en tårta ska få plats. Det nya belysningskonceptet
avrundas hos kyl/frys-kombinationerna med belysning för frysdelen. Denna finns på kylskåpsdörrens underkant och lyser därifrån
upp fryslådorna i frysdelen.
Beroende på modell finns olika system för längre hållbarhet
och fräschhet för livsmedel. Med funktionen DailyFresh kan man
ställa in fuktigheten i frukt- och grönsakslådan så att förvaringen
för frukt och grönsaker förbättras. För PerfectFresh och PerfectFresh Pro är även temperaturen lägre vilket ger frukt, grönsaker,
kött, fisk och mejeriprodukter betydligt längre hållbarhet.
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Induktionshällar

Inget som bränns vid, ingen irriterande reglering av effekt och
bästa möjliga stekresultat – Mieles nya induktionshällar med
TempControl skall göra stekning betydligt enklare. Sensorer i
kokzonen ser till att temperaturen är rätt hela tiden. TempControl
kan användas med alla kastruller och stekpannor lämpade för
induktion.
Att vanliga hällar, både highlight och induktion, inte kan
hålla temperaturen konstant vet både hobbykockar och proffs.
Vid samma effektinställning blir kokkärlet på hällen hela tiden
varmare. Om man inte drar ner effekten i rätt tid, kan maten lätt
brännas vid. Annat är det vid stekning med TempControl, anger
Miele, och berättar att sensorerna känner av både kokkärlets
material och temperatur. Effekten regleras automatiskt så att
stekgodset steks på en konstant temperatur. Detta fungerar vid
tillagning både med och utan lock.
För detta måste användaren välja ett av tre steklägen. Stekläge
1 håller temperaturen på 160 °C vilket är lämpligt för att steka
ägg, fisk och flertalet djupfrysta produkter. För en stek är stekläge
2 med en temperatur på 200 °C perfekt. Ännu högre temperatur
behövs för att woka. För detta passar stekläge 3 (220 °C). När
temperaturen för stekläget uppnås, ljuder en signal. På så vis
kommer maten ner i stekpannan när fettet är tillräckligt varmt.
Exempel på användning finns i bruksanvisningen.
De nya Mielehällarna är även utrustade med ett sjudläge som
skall garantera en jämn sjudning på låg effekt, till exempel vid
tillagning av sås. De har också funktionen Varmhållning plus för
skonsam uppvärmning och varmhållning av maträtter.
De nya induktionshällarna med TempControl har en rad
funktioner som redan finns på övriga Mielehällar. Vid sidan av
TempControl-kokzonen har de en PowerFlex-kokzon där två enkla
kokzoner kan kopplas ihop till en stor rund eller fyrkantig grytzon.
Alla induktionshällar med TempControl har dessutom den
intelligenta automatikfunktionen Con@ctivity 2.0. I kombination
med en motsvarande Miele-köksfläkt anpassar sig fläktens effekt
till den faktiska tillagningen på hällen. Detta ger ett angenämt
rumsklimat och användaren kan helt och hållet ägna sig åt matlagningen utan att behöva bry sig om fläktinställningen.

Snedställd fläktkåpa

Mieles sortiment med så kallade snedställda fläktkåpor utökas nu
med modellen Pearl, som lanseras som en fläkt med höga krav
på design och dimbar omgivningsbelysning samt bästa möjliga
energieffektivitet.

VITT

Snedställda fläktkåpor ger även långa personer rörelsefrihet
vid matlagning. Hos modellen Pearl består denna 90 centimeter
breda fläktkåpa av konkavt välvt säkerhetsglas och dess färgton är
anpassad efter de briljantvita inbyggnadsprodukterna från Miele.
Denna design visar sig från sin allra bästa sida när omgivningsbelysningen, som är integrerad i glasskärmen, är tänd.
Även teknologiskt är denna fläkt i världsklass, anger Miele,
och berättar att Eco-motorn är effektstark och energieffektiv.
Även LED-ljuslisten som lyser upp hällen är sparsam i sin förbrukning. Pearl-fläkten får därmed ett A+ i energimärkningen, vilket
motsvarar den bästa klassificeringen för fläktar. Fläkten anges
dessutom vara extremt tystgående och kan köras antingen i frånlufts- eller cirkulationsluftsdrift. Beroende på installation krävs
ingen ytterligare skorsten. Detta gäller i cirkulationsdrift och när
frånluften kan blåsas ut direkt bakom kåpan.
Pearl-fläkten levereras med den intelligenta automatikfunktionen Con@ctivity 2.0: Under matlagningen ”tänker” fläkten och
anpassar fläkteffekten automatiskt efter hällens inställningar och
håller ett angenämt rumsklimat. Miele-hällen, som finns i mer än
30 olika typer, förmedlar effektinställningarna till fläkten via radio.
Con@ctivity 2.0 installeras genom att en sticka som medföljer
fläkten sätts in i hällen. Vid behov kan fläkten även fjärrstyras
(tillbehör).

Ångugnar med mikro

Ångugn eller mikrovågsugn? – Förr var matlagningstokiga tvungna
att välja en av dessa produkttyper eftersom det ofta bara finns
plats för en ytterligare inbyggnadsprodukt bredvid ugnen i köket.
Efter introduktionen av Mieles toppmodell (DGM 6800) på marknaden för ett år sedan har detta förändrats. Denna produkt är
nämligen en komplett ångugn och mikrovågsugn i ett. En njutbar
och vitaminbevarande tillagning i ånga är på detta sätt möjlig,
samtidigt som produkten kan användas för snabb uppvärmning i
mikrovågsugnen, berättar företaget. Nu rundar Miele av sortimentet med prisvärda modeller. Dessa ger ett lika stort tillagningsspektrum som toppmodellen, men de har färre automatikprogram och andra displayer.
Alla ångugnar med mikrovågsfunktion har Miele-beteckningen
DGM och en rad gemensamma egenskaper: ett tillagningsutrymme med 40 liters volym, MultiSteam-tekniken med en 3,3 kW
effektstark ånggenerator för snabba uppvärmningstider och en
jämn ångfördelning i tillagningsutrymmet, samt en mikrovågseffekt som kan regleras i sju lägen (max 1 000 W). Alla modeller har
även funktionen sous vide. Med denna tillagas vakuumförpackade
livsmedel i låga temperaturer och med en lång tillagningstid. Mieles vakuumförpackare är därför ett komplement som passar perfekt till ångugnarna med mikrovågsfunktion – både visuellt och

vad gäller funktion. En 45 centimeter hög DGM med underbyggd
vakuumförpackare fyller en klassisk 60 centimeters ugnsnisch.

Kompakt vinkyl

Mieles kompakta vinkyl är knappt större än en mikrovågsugn och
ryms därför även i små kök, eller smälter in som en del av inredningen i vardagsrummet.
Vinkylen med beteckningen KWT 6112 iG ed/cs har en inbyggnadshöjd på endast 45 centimeter, men rymmer ändå 18 flaskor
i Bordeaux-format, vilket skall räcka gott för hemmafesten eller
en godare middag. Vinkylen rymmer även champagneflaskor,
till och med i magnumstorlek, eftersom man kan flytta ribborna
och rotera dem (”FlexiFrame Plus”). Två av de tre nivåerna kan
dras ut. Denna möjlighet i kombination med LED-belysningen
och magnetlisterna, på vilka man kan skriva med krita, skall ge
komfort och en bra översikt.
Tack vare den planmonterade vinkylens konstruktion av grått
glas, rostfritt stål och svart ram, skall skåpet ur Mieles designlinje
”PureLine” även passa in i inredningen i ett vardagsrum. Den
handtagslösa öppningsmekanismen ”Push2open” bidrar också till
detta: efter ett lätt tryck på fronten öppnas dörren en bit. Sedan
kan man lätt öppna den för att lägga in eller ta ut flaskor. Om
detta inte görs stängs dörren automatiskt och mjukt (”SoftClose”).
Det förhindrar att skåpet skakas. Skåpet vibrerar i allmänhet
mycket lite och är extremt tyst med sina 34 dB, anger företaget,
och berättar att för att ingen lukt ska tränga in i vinkylen har den
ett aktivt kolfilter. Temperaturen kan ställas in mellan +5° och
+20°C. Vinkylen har energieffektivitetsklass A+. n
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Privat & professionellt

P

å det privata planet är allt toppen. Lägenheten som
min sambo och jag flyttade till i slutet av februari börjar
kännas som hemma - inte så konstigt eftersom det
rörde sig om en flytt på 50 meter till samma hus två portar bort,
och en i princip likadan lägenhet men med ett rum till - och vi ser
båda fram emot halvårsskiftet – då vår dotter fyller ett år.
Om allt går enligt plan - man vet ju aldrig i dessa tider med
strejkande piloter - är jag hemma (från en pressresa) halv fem på
eftermiddagen på ettårsdagen, och jag ser framför mig en tårta
med ett ljus, som blåses ut av en liten tjej...

norna vara kvar i bolaget, och hade jag inte skrivit i ”Årsstämmoprotokollet” att en utdelning skulle ske hade pengarna varit kvar
i bolaget – och jag skulle inte ha behövt betala någon skatt för
pengar jag aldrig fick...
Om man skall vara helt korrekt - och det skall man ju vara - så
är det som skett att jag fått en utdelning , och sedan har jag lånat
ut 150 000 kr till bolaget (eftersom det verkligen behövdes). Och
det innebar 30 000 kr i sjön helt i onödan. Sjön är alltså skattekistan, så pengarna kommer ju användas till bra grejer, tröstar jag
mig med...

å det professionella planet - alltså det som har med
denna tidning att göra - är det en smula tuffare. Rateko
har fyllt 74 år, men är enligt undertecknad inte redo att
gå i pension ännu.
Just nu pekar dock det mesta mot att Rateko inte kommer uppleva sin 75-årsdag, eftersom det inte investeras tillräckligt med
pengar i tidningen för att den skall kunna hålla sig flytande. Det är
för få annonser helt enkelt.

nför detta nummer hade jag fyra annonsörer bokade ett stort Tack till Den Fantastiska Fyran - och efter att ha
bearbetat 40 potentiella annonsörer (medelst möten,
telefonsamtal, SMS och e-post) lyckades jag få in tre nya annonsörer. Om sanningen skall fram lyckades jag värva två nya
annonsörer – eftersom en av de tre nya kontaktade mig... Ett stort
Tack till De Tre Musketörerna.
Rateko har alltså huvudet under vattenytan, och snorkeln har
blivit längre och längre de senaste två åren. Men jag är inte redo
att kasta in handduken ännu, utan fortsättar att se positivt på
framtiden. Om jag får in 8 nya annonser till Rateko 3-2016 (7 är
redan klara) så har vinden vänt – 15 annonser per nummer innebär att det finns en framtid för branschtidningen.

P

2

014 hade Rateko i snitt 19 annonser per nummer, 2015
var snittet 10 annonser per nummer och i år (med
två av fyra nummer utgivna) är snittet 6 annonser per

nummer...
2014 gick Rateko (eller rättare sagt mitt nystartade aktiebolag
Eor AB) plus med ungefär 300 000 kr. Fantastiskt kul, tyckte jag,
och min revisor var imponerad. I ”Årsstämmoprotokollet” beslutades att dela ut 150 000 kr till aktieägarna, det vill säga undertecknad. Men så gick det inte så bra 2015, vilket innebar att den där
utdelningen inte blev av, och när året var till ända hade Eor AB
gått back med ungefär 200 000 kr.
De 150 000 kr som skulle ha delats ut till mig låg hela tiden kvar
i bolaget för att fakturor från tryckeri och distributionsföretag
skulle kunna betalas, men eftersom det skrivits i ”Årsstämmoprotokollet” att det skulle ske en utdelning var en utdelning tvungen
att ske. Kontentan av detta blev att det i min privata deklaration
står att jag fått 150 000 kr, och således måste jag skatta 30 000 kr
för det.
Så jag har alltså betalat 30 000 kr för att låta de 150 000 kro-

I

S

om man kan läsa på sidan 3 i detta nummer kommer
Ratekos prenumerationsregister att uppdateras i sommar, och om man vill ha tidningen i brevlådan i höst
måste man betala för det. Det var inget enkelt beslut att fatta,
eftersom gratis är så gott, men när man har kniven på strupen är
det en god idé att fokusera på överlevnad.
Kanske finns det några där ute i landet som tycker att det vore
kul om Rateko damp ner i brevlådan även nästa år – och som är
villiga att betala en slant för det. Vi får se hur det går. Rateko har
öppnat ett Swish-konto, och det kostade 500 kr. Den stora frågan
nu är om det var en bra investering eller inte...
Hå hå ja ja, det här blev en gnällig krönika (för att parafrasera
Klas Elms ledare i detta nummer).

OLA LARSSON

OBS: Detta är ingen annons, men eftersom Swish är en sådan fantastisk tjänst (i synnerhet för privatpersoner eftersom det då inte kostar
några pengar alls, och överföringen av pengar sker i det ögonblick man trycker på knappen – inte en eller ett par dagar senare) tyckte Rateko
att det var passande att placera Swish logga här. Det kan nämnas att för att nyttja Swish i företaget tar Nordea 2 kr per överföring, varför jag
när jag testade att det fungerade satte in 3 kr till Rateko...
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PUBLICATION PLAN & AD TARIFF - 2016
The Consumer Electronics Trade Magazine Rateko is published by Eor AB and distributed to suppliers and retail shops
within Audio Video, Clas Ohlson, Digital Butikerna, Digital
Inn, Electrolux Home, Elgiganten, Elkedjan, ELON, Euronics,
Hi-Fi Klubben, Kjell & Company, Media Markt, NetOnNet,
Teknikmagasinet and SIBA, as well as to independent retailers.
The magazine is also distributed to telecom stores within 3,
Dialect, Elgiganten Phone House, Ring Up, Tele2, Telenor and
Telia, plus to Cant-certified service technicians, service shops,
schools and libraries.

The Swedish Consumer Electronics Trade Magazine has been
around for 73 years and was 1943-1953 called ”Radiohandlaren”, 1955-2009 ”Rateko” (1994-2009 the Swedish White
Goods Trade Magazine - ”El&Vitt” - was also published) and
2010-2013 ”ElektronikBranschen” – a merging of the two
Trade Magazines. From 2014 it is called ”Rateko” anew.

The circulation of Rateko is 5 100 copies and it is published
four times per annum.

Rateko contains information about the trade and the products, within Consumer Electronics and White Goods.

AD TARIFF 2016
Ad		
Four full pages
Four half pages
One full page
One half page

Price
80 000 SEK (20 000 SEK per ad)
44 000 SEK (11 000 SEK per ad)
30 000 SEK
17 000 SEK

The Trade Magazine is read by Managing Directors, Retail Outlet Managers, Purchasing Managers and the Sales Personnel
that sells your products to end consumers and businesses.

PUBLICATION PLAN 2016
Number		
# 1		
# 2		
# 3		
# 4		

Ad deadline		
16 March		
8 June			
5 October		
30 November		

Publication
25 March
17 June
14 October
9 December

AD INFORMATION

AD BOOKING / CONTACT

Prices are exkluding VAT but includes statutory advertising tax.
Terms of payment 30 days net. Interest on overdue payment
10% + currently valid minimum lending rate.

If you are interested in advertising in Rateko, or have any kind
of question regarding the Swedish Consumer Electronics Trade
Magazine, do not hesitate to get in touch via e-mail or phone.

Full page: 210x297mm. Half page: 210x148,5mm/105x297mm
On bleed advertisements a 3 mm margin is required on each
edge, which means a full page bleed advertisement is to have
the dimensions 216x303 mm (the outermost 3 mm around
the area of 210x297 mm will be cut away. This is necessary in
order to avoid white edges around the advertisement).
Ads are to be delivered as high-resolution PDF-files with
embedded fonts and images (PDF-version 1.5 – 300 dpi)
or as a 300 dpi CMYK-image in JPG/JPEG format.
E-mail ads to ola@rateko.se.
More info on www.rateko.se, where the Swedish Consumer
Electronics Trade Magazine can be read in PDF-format.

Ad booking: contact Ola Larsson
ola@rateko.se
+46 709 30 95 05
---------------------------------------------------------Ola Larsson
Editor in Chief
Rateko / Eor AB
Address: Eor AB, Kristinebergsvägen 12, 1tr
112 44 Stockholm, Sweden
Mobile: +46 709 30 95 05
www.rateko.se / ola@rateko.se
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Quality has a name
@ anebrandphoto.com

Kvalitet

Precision

Pålitlighet

•

Skapade för både bättre styrka och
lägre vikt
8 eller 10 lagers kolfiber som klarar
högre belastning
Anpassad ytbehandling
Benlås av flip- eller vridkonstruktion
Skruvbara/avtagbara stålspiksfötter
6 års garanti

Sirui tillverkar ett stort sortiment av professionella stativ, kulleder och andra huvuden för foto och video. Samarbete mellan
forskningsavdelning, ingenjörer samt utvecklingsavdelning har
gjort Sirui till ledande inom teknik för legeringar.
En extrem kvalitétskontroll i alla delar av tillverkningen har på
kort tid gjort Sirui till det globalt starka varumärke det är idag.
Fantastiska produkter, konkurrenskraftiga priser och hela sex
års garanti gör varje Sirui-produkt till ett riktigt bra val.

www.focusnordic.se
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