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Stockholm, 16e december 2016

STIGAB tar över försäljningen av EAO-s produkter

Bästa kund,

Jag skriver till dig för att berätta om några förändringar hos EAO Sverige.

Efter 11 år hos EAO har jag beslutat mig för att gå i pension och jag vill tacka för ditt förtroende för
EAOs kvalitetsprodukter. EAO Gruppen använder det här tillfället för att se över organisationen i
Sverige för att ytterligare kunna förbättra service och support till kunderna. EAO har ett tydligt mål
att växa ytterligare med befintliga kunder och att hitta nya.

EAO har därför beslutat att ingå i ett partnerskap med STIGAB (Stig Ödlund AB) som vår
auktoriserade distributör för Sverige.

STIGAB har varit en pålitlig expert inom HMI (Human Machine Interfaces) sedan 1984 och har alla
förutsättningar att hantera EAOs produkter både tekniskt och affärsmässigt. STIGAB har ett mycket
kundorienterat säljteam med teknisk know-how och kundanpassade lösningar som vi vet att våra
kunder kan dra stor nytta av.

STIGAB kommer dessutom att ytterligare förbättra sin kundservice. De investerar i lager och övertar
del av EAOs personal. Det för med sig att vi stänger vårt eget kontor i Stockholm och vi kommer
istället att använda ST?GABs service och expertkunskaper.

Från och med 1 februari 2017 ber vi er diskutera framtida behov av EAOs innovativa och intuitiva
HMI-produkter med STIGAB direkt, och även skicka order eller förfrågningar genom att kontakta
dem enligt nedan:

STIGAB Stig Ödlund AB
Fågelviksvägen 18
145 53 Norsborg

Tel

Email

Website:

VD:

+ 46 (0)8 97 09 90
info@stigab.se
http://stigab.se/
Stefan Ödlund

Order som kommer in till EAO Svenska AB eller order som vi har registrerat i vårt system 1 februari
2017 kommer automatiskt att skickas vidare till STIGAB.

Sverige kommer att fortsätta att vara en viktig marknad för EAO och vårt huvudkontor i Schweiz
samt vårt Skandinaviska kontaktcenter i Storbritannien kommer båda att bistå marknaden

För mig personligen har det varit ett nöje att arbeta med er och jag har haft inspirerande och
spännande år som VD för EAO Svenska AB. Jag ser nu fram mot min pensionering och hoppas att
ni även i fortsättningen kommer att använda EAOs produkter.

Bästa hälsningar
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Jan Thornberg

Your Expert Partner For Human Machine Interfaces


