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Signex har sedan starten 1993 haft kunden i fokus och vi
vill fortsätta kunna ge er bästa möjliga kundupplevelse.

För att även fortsättningsvis erbjuda samma goda service, hålla samma bredd och ligga i framkant 
vid produktutvecklingen har vi valt att lägga över vårt omfattande standardsortiment till
Butikspro�l Skandinavien AB, från och med 1/11-2022.

Butikspro�l är en partner som vi samarbetat med sedan 
starten och mycket av vårt breda sortiment har utvecklats 
via det samarbetet. När Butikspro�l övertagit sortimentet 
innebär det några positiva förändringar:

- Lager och logistik blir mer e�ektiviserat och
kostnadse�ektivt så att vi kan erbjuda en ännu högre
servicegrad på leveranserna.

- Order och fakturering kommer skötas via Butikspro�l under
nytt organisationsnummer och bankgiro.

- Produktsortimentet kommer bli vidareutvecklat.

- Utseendet på webshopen kommer bli annorlunda men
funktionen med inloggningar blir densamma.

Övrigt sortiment som butiksinredning, kundunika koncept
och utbildningar via vår academy kommer som tidigare
att drivas av Ulf Alsing med kollegor på Signex AB / Retail 360.

Bästa Kund, BLIR NU

Med Vänliga hälsningar,

Göran Säwensten

Butikspro l Skandinavien AB
Ranhammarsvägen 15B
16867 Bromma

Direkt: +46 8-120 281 05

niklas.stattin@butikspro l.se
info@butikspro l.se

Org. nr: 556679-2072

Nu händer det mer saker. Jag Göran Säwensten har
bestämt mig för att dra mig tillbaka och pensionera
mig efter drygt 20 år på Pensia/Gertrud etikett.

För att få kontinuitet hos er kunder har jag överlåtit lager
och inköpskontakter till Butikspro

l Skandinavien AB som här
nedan presenterar sig: 

Vi på Butikspro l är en rikstäckande samarbetspartner 
som erbjudit säljlösningar och butiksutrustning till sina 
kunder sedan starten 1991. Idag är Butikspro l ett lönsamt 
företag i tillväxt som bygger sin verksamhet på kunskap, 
erfarenhet och exibilitet.

Förutom Pensia/Gertrud etiketts tidigare sortiment så
erbjuder vi även ett helteckande sortiment för livsmedel
och fackhandel som till exempel:

- Exponeringar
- Skyltmaterial
- Kundkorgar
- Kund och transportvagnar
- Varutrallor
- Avdelare/Pushersystem
- Påshållare/påsställ
- Skrivarförbrukning
- Varugruppsskyltar

Växel: +46 8-26 21 00

      ulf.alsing@butikspro�l.se

info@butikspro�l.se

Bankgiro: 5485-7248

Nya kontaktuppgifter fr.o.m 2022-11-01

Med vänlig hälsning

Butikspro�l Skandinavien AB

Direktkontakt - Storkundsansvarig/Fackhandel

Ulf Alsing

      0739-58 20 26
      niklas.stattin@butikspro�l.se

Niklas Stattin

avseende standardsortimentet

Ulf Alsing
Signex AB
      070-203 89 60
      ulf@signex.se


