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”Förut hade jag ingen ordning på grejerna! Allt låg i hinkar och korgar!”

”Tidigare hade jag
bilgolvet fullt med
lös skruv!”

”Det gick åt alldeles för mycket tid
till att leta efter rätt skruv!”

200 testpiloter säkrade ESSBOX succé!
När vi började utveckla ESSBOX System utgick vi ifrån hantverkarnas verkliga vardagsproblem.
De behövde hjälp att få ordning på allt sitt förbrukningsmaterial och sin arbetsdag.
Enligt våra undersökningar hade 95 % av alla hantverkare problem med trasiga pappförpackningar.
Tre av fyra tyckte inte heller att de hade bra koll på sin infästning. Nio av tio hantverkare fick ofta
avbryta sitt arbete för att de inte hade rätt infästning med sig! Och spillet för infästningsprodukter
var uppe i över 100 miljoner kronor per år, enkom i Sverige!
– Alla de här problemen skulle ESSBOX System lösa! Det utvecklades i hemlighet under fyra år,
men inför lanseringen ville vi försäkra oss om att vi var på rätt väg, berättar Mattias Sebell, Brand
Manager på ESSVE. Kommer systemet att fungera som vi tänkt oss? Kan det förbättras ytterligare
i några detaljer? För att få veta detta, tog vi hjälp av 200 testpiloter i Sverige och Norge, helt
vanliga hantverkare som upplevde de här problemen dagligen. Vi hittade dem via våra återförsäljare och via annonser i facktidningar.

Klockrent!
ESSBOX System är ett komplett system för förvaring och transport av infästningsprodukter. Det
består dels av en ny förpackningslinje med boxar i plast dels av en specialkonstruerad väska.
Innehållet i väskan laddar man själv inför varje nytt jobb. Testpiloterna använde systemet under ett
par månader. Och vi fick en omedelbar bekräftelse på att vi var rätt ute. Så snart de greppat hur
systemet fungerade, gillade alla det. Lovorden var många. ”Klockrent! Nu får jag med mig all skruv
i ett svep!” ”Äntligen ett system som är genomtänkt!” ”Nu är det slut på blöta och trasiga gamla
pappförpackningar och skruvar som väller ut!” ”ESSBOX har gjort mig till en effektivare snickare!”.
Samtliga var så nöjda med systemet att de gärna rekommenderade det för sina kolleger.
– Testpiloterna gav oss också flera smarta uppslag för tillbehör till systemet, berättar produktchefen
Christoffer Lindberg. Därför fanns redan ifrån säljstart bilrack och väskställ, neutrala etiketter för
ommärkning av både boxar och väskan samt skuminlägg, för att skapa egen skräddarsydd
inredning i väskan för t.ex. handverktyg.
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– Testpiloterna gjorde också stor nytta genom att sprida kännedom och kunskap om systemet
vidare till sina kolleger, fortsätter Mattias. Det här var ju ett helt nytt sätt att förvara och
transportera infästning på. Det krävde lite förklaring och på ESSVE lärde vi oss vikten av att
presentera systemet på ett pedagogiskt sätt för användarna vid lanseringen. Det har
definitivt bidragit till succén.
– Att låta testa nya produkter och lösningar innan de lanseras har gjorts tidigare, och
även av oss, men jag tror aldrig att det gjorts i den här omfattningen och aldrig så här
systematiskt. Att ta hjälp av 200 testpiloter är något unikt, inte bara för oss, utan för
hela branschen skulle jag tro, avslutar Mattias.

Raketstart!
ESSBOX System har nu effektiviserat arbetsdagen för tusentals hantverkare. Och antalet
ökar snabbt för varje dag. Under de första 6 månaderna har ESSVE sålt 40 000 väskor och
överträffat alla förväntningar. En av anledningarna till den stora succén är definitivt de
testpiloter som provade systemet före lanseringen.

För ytterligare information:
Mattias Sebell
Marknadschef ESSVE
070-623 28 78
mattias.sebell@essve.se

Christoffer Lindberg
Produktchef ESSBOX
070-285 19 30
christofer.lindberg@essve.se

Faktablad, bilder och intervjuer finns att ladda ner via: www.essbox.se

Om ESSVE:
ESSVE har funnits sedan 1970 och är marknadsledande i Norden på infästningslösningar
till bygg- och verkstadsindustrin. Produkterna sträcker sig från små skruvar till kraftiga
infästningar för dammkonstruktioner. Företaget erbjuder även bygg- och industribranschen
tillförlitliga verktyg för trä- och metallarbete. ESSVE har 225 medarbetare och kontor i nio
länder. Huvudkontoret ligger i Sollentuna, Stockholm och centrallagret i Ulricehamn. Sedan
2004 ingår ESSVE i B&B TOOLS-koncernen. www.essve.se

