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DETTA ÄR EN ANNONSBI LAGA FÖR magnent u s

ÅRETS
EL-FÖRETAG
MED SÄTE
I NORRKÖPING
Återkommande och nöjda
kunder är bevis på att vi gör
rätt, säger han.

Vill skapa delaktighet

Johan Tankred och Tommy Karlbom tog över
elinstallationsföretaget Neabgruppen för ett år sedan. Med en större personalstyrka satsar de nu på
att ta NEAB vidare ut i Sverige

V

år bästa tid är nu. Vi
såg ett företag som
hade tickat på i 30 år
med samma logga,
namn och grafiska
profil och vi såg vår möjlighet
att förnya företaget, säger VD
Johan Tankred.
Företagsledare
Tommy
Karlbom berättar att företaget har stort fokus på ansiktet
utåt genom att utbilda personalen i hur de ska bete sig mot
kund, men också via uppföljning av samarbeten med kunder.
– Vi skickar ut kort till kunderna där de kan ge feedback
kring vår service och vårt bemötande. Deras feedback är
viktig för oss, men det viktigaste är att vi gör dem nöjda.

Johan Tankred och Tommy Karlbom, delägare NEAB-gruppen.

Företaget har satsat stort på
nykrekrytering det senaste året
och växt med 13 personer, idag
är de totalt 28 anställda.
– Vår personal är oerhört
viktig för oss. Vi vill att de ska
vara med och känna delaktighet, att de tar egna initiativ och
beslut. Vi vill även motivera
dem på olika sätt, till exempel
genom att ta med personalen
till New York om vi uppfyller
våra mål, säger Tommy.
Enligt Johan arbetar Neabgruppen på flera sätt med att
särskilja sig från andra företag.
– Förutom att satsa på en
utmärkande service och kompetens försöker vi också på
andra sätt differentiera oss från
konkurrenterna. Vi har bland
annat tagit fram en egen spänningsoptimerare som sänker
energiförbrukningen,
säger
han.

Satsar i hela Sverige

Johan berättar att visionen är
att fortsätta att vara ett innovativt tillväxtföretag.
– Vi har redan börjat satsa
på kringliggande kommuner
och tittar hela tiden framåt. För
oss finns alltid ett mål och är vi
aldrig nöjda, det ska alltid vara
något nytt på gång, säger han.
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